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Information omkring bannerannoncering via www.sermitsiaq.AG    
 
www.Sermitsiaq.AG er Grønlands mest besøgte nyhedssite, og dermed også en oplagt platform til bannerannoncering. 
Det kan være alt fra en her-og-nu kampagne til branding, information omkring ansøgninger, møder eller lign. Vores 
besøgende er primært fra Grønland, men også mange fra Danmark og udlandet klikker sig ind på hjemmesiden. Vi har 
dermed over 2,5 millioner sidevisninger om måneden fordelt på over 230.000 personer fra hele verden.  
 
Hvordan foregår det? 
Prisen på vores online bannerannoncering udregnes ud fra antal visninger jeres virksomhed køber. 
40-60.000 visninger på en uge er det vi vil anbefale. Så vil banneret være synligt, uden at blive for aggressivt. Mindre 
kan dog også have en god effekt. Det afhænger selvfølgelig også af, hvor på vores hjemmeside du ønsker at banneret 
skal vises. Jo højere oppe på sitet, des større synlighed og dermed også større chance for at banneret vil blive klikket på.  
www.Sermitsiaq.gl har både et desktop og et mobilsite og da vores besøgende fordeler sig nogenlunde 50/50 på de to 
platforme anbefaler vi som udgangspunkt, at man booker visninger på begge.  
 
Eksempel: 
Du køber 60.000 visninger i en periode der hedder 20.-26. august. (Perioden, bannertype og antal vælger du selv). 
60.000 visninger på en uge, er det antal gange dit banner vil "poppe frem" på skærmen hos de folk der besøger vores 
hjemmeside i den givne periode, som udgangspunkt fordelt på alle døgnets 24 timer. Banneret kan også geotagges til 
Nuuk eller Grønland, så det kun er de besøgende med ip adresse i Nuuk/Grønland der ser banneret. Geotagges det ikke 
er det synligt for alle der besøger vores hjemmeside. Man kan også vælge bestemte dage (mandag, onsdag, fredag) 
banneret skal være online. Efter endt visningsperiode kommer vi med en status på, hvor mange gange banneret er 
blevet klikket på, ud af de antal af gange det er blevet vist. (CTR) En CTR på 0,10%  eller derover er vores succeskriterie.  
Vi holder selvfølgelig dagligt øje med om banneret præsterer som det skal. 
Hvortil banneret skal linke, bestemmer du.  
 
Specifikationer 
Bannere der leveres til os kan være i et af følgende formater: 
JPEG, JPG, PNG, TIFF 3.parts banner eller HTML.  
Leveres banneret som HTML eller 3. parts banner, skal clicktag være implementeret i selve koden. Sender I banneret i 
et af de andre formater, skal I huske at oplyse os hvortil banneret skal linke.  
Der kan kun være en URL til et banner.    
Banneret der leveres skal gerne have en vægt på omkring 120 kb og må ikke overstige 160kb, da det ellers kan blive for 
tungt til hjemmesiden.  
Bannere kan sagtens skifte mellem flere slides eller sågar indeholde video og lyd.  
Udover hvor tungt banneret må være, skal banneret også laves i den korrekte størrelse. Megabanneret til desktop har 
f.eks. en størrelse der hedder 930x500pxx 
Se størrelser og priser på næste side. 
 
Vi har en afdeling af dygtige grafikere der kan opsætte banneret for dig. 
 
Husk 
Banneret skal have et kort og klart budskab der vækker interesse og giver folk lyst til at klikke på banneret.  
 
Ved booking af ordre skal vi have oplyst følgende: 
1. Perioden du ønsker at dit banner skal vises (startdato og slutdato). 
2. Antallet af visninger i perioden, og om det skal geotagges. 
3. Bannertypen 
4. Vide om I leverer banneret eller om vi skal lave det. 
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Prisliste www.Sermitsiaq.AG 
 
 
Placering desktop Format desktop Pris 1.000 visninger Pris 100.000 visninger 

 Megabanner  930x500   kr. 190,-  kr. 19.040,- 

 Topbanner  930x180   kr. 138,-  kr. 13.751,- 

 Forsidebanner 1  930x180, 930x360   kr. 127,-  kr. 12.693,- 

 Forsidebanner 2  930x180, 930x360  kr. 127,-  kr. 12.693,- 

 Forsidebanner 3  930x180, 930x360  kr. 106,-  kr.10.577,- 

 Forsidebanner 4  930x180, 930x360  kr.  95,-  kr. 9.520,- 

 Forsidebanner 5  930x180, 930x360  kr.  85,-  kr. 8.462,- 

 Forsidebanner 6  930x180, 930x360  kr.  74,-  kr. 7.404,- 

 Forsidebanner 7  930x180, 930x360  kr.  63,-  kr. 6.346,- 

 Artikelbanner  300x250  kr.  74,-  kr. 7.404,- 

 Hesteskobanner  2560x1140  kr. 413,-  kr. 42.311,- 

 Stickybanner  160 x 600 
 

 kr. 2.448,- pr. dag 

Placering mobil 

 
 
Format mobil Pris 1.000 visninger  Pris 100.000 visninger 

 Megabanner  320x320, 300x250  kr. 138,-  kr. 13.751,- 

 Forsidebanner 1  320x160, 300x250  kr. 127,-  kr. 12.693,- 

 Forsidebanner 2  320x160, 300x250   kr. 127,-  kr. 12.693,- 

 Forsidebanner 3  320x160, 300x250  kr. 106,-  kr. 10.577,- 

 

Sermitsiaq.ag er en af Grønlands mest besøgte hjemmesider med 850.000 besøg om måneden fra 234.000 personer og 
mere end 2,5 millioner sidevisninger.  

 


