PRISLISTA 2009

Eurotourism bygger på en Europakarta där besökaren snabbt och enkelt kan länka sig
vidare till annonsörens hemsida. Boende, mat, äventyr och andra aktiviteter ligger som
välkända symboler på kartan.
Besökaren väljer först ett land sedan regionen man vill besöka – och finner de företag som
erbjuder det man söker - på rätt plats! Vi erbjuder ett mycket kostnadseffektivt och riktat
sätt att marknadsföra sig på, eftersom ni som aktör fångar upp de kunder som verkligen
är intresserad av att besöka just ert område.
Portalen är översatt till 21 olika språk!
Detta märks bland annat på alla dom tryckta kartor som vi via vår tjänst distribuerar till
besökare runt om i hela världen. Det gör att du som aktör kan vara säker på att folk från
världens alla hörn, hittar in på vår portal. Du som medverkar på regions-nivå med symbol
eller annons syns givetvis under samtliga språk för att få den mest optimala effekten av
din marknadsföring.
Vill ni synas på första sidan på ett land?
Vi skräddarsyr till er, var och till vilka besökare just er annons skall visas, t ex på landet
Danmark och valt språk svenska. På detta sätt kan du ännu mer selektera ut vilka som
skall se just er annons och på så sätt redan från start få hög träff på er annonsering.
Symboler för att snabbt tolka information!
På kartbilden visas olika symboler efter gjorda val, t ex hotell, konferens osv. Vill du att er
turistanläggning ska synas med rätt symbol med placering på kartbilden där ni finns med
en länk till er hemsida? Givetvis kan ni ha flera olika symboler på samma företag, t ex.
Hotell, Konferens osv.

Prislista annonser:
(Annonsmått 240 x 120 pixlar)
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ett lands startsida (t ex Sverige) plus 1 valfritt språk (t ex svenska) 9.900 kr under 3 månader
regionsnivå (alla språk) 9.900 kr under 12 månader
regionsnivå efter val av symbol (alla språk) 5.900 kr under 12 månader
turistguide/kommun (alla språk) 5.900 kr under 12 månader

Annons region+symbolnivå:
http://www.eurotourism.com/SE/SV/map.asp?region=14&symbol=1

Prislista symboler:
En symbol med länk till er hemsida kostar 3.600 kr under 12 månader (även kortare tid går att boka i mån av plats).
Vill du boka mer än 1 symbol för att beskriva din turistanläggning bättre (t ex Hotell + Konferens + Golf) lämnar vi 30% rabatt
per efterföljande symbol under förutsättning att det är samma länkadress.
Se exempel med symboler på kartan på:
http://www.eurotourism.com/SE/SV/map.asp?region=14&symbol=1
Aktuell statistik hittar du alltid på http://www.eurotourism.com/SV_about.asp
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