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Annonsering på SWEDENFISHING.com 

 
Vägledning & råd. 
Fiskesäsonger och väder, 
vattendrag, naturen och fiske i 
våra landsdelar.  
 
Sök drömfiskeresa. 
Bland hundratals destinationer. 
Boka direkt eller skräddarsy 
Sverigefisket.  
 
Massor av möjligheter i hela 
Sverige.  
Oavsett det gäller att fiska gädda 
med familjen, trolla efter lax med 
kamraterna eller bli guidad till det 
bästa öringvattnet.  

 
Bloggtips & nyheter.  
Bloggtips och sökmöjligheter till 
destinationer med vattentyper och 
fiskarter. 

SwedenFishing ekonomisk förening är en nationell satsning på marknadsföring för att ta upp 
konkurrensen med framstående länder om de europeiska fisketuristerna. 

Föreningens kärnvärden är: Hållbar fisketurism, Engagerat värdskap, Kvalitet och Kompetens.  

Föreningens vision är: Sverige ska bli Europas ledande destination inom hållbar fisketurism.  

 

 Över 2 000 sidor fiske. 

 Marknad  – 50 miljoner 
fiskeintresserade. 

 Nära 10 000 pdf-nedladdningar 
på åtta månader. 

 Svensk och internationell publik.  

 11 olika språk. 

 
 

Publik:  
Fiske och naturintresserade, 

ungdomar och vuxna, entusiast-, 
expert- och familjefiskaren. 



                                                                                                         
 
 

www.SwedenFishing.com - info@SwedenFishing.com - +46 (0)291 - 211 80 - Org. nr: 769627-2892 

 

 
 

 
  
 

Namn  Position Storlek (pixlar) Fil: Storlek & format 
Högerbanner I sidans  

högerkolumn. 
280 pixlars bredd x 
187 pixlars höjd.   

JPEG, GIF, PNG. Animerad 
GIF som grafik.  
Max: 50k  
Färgrymd: RGB 

Vänsterbanner I sidans bredare 
vänsterkolumn. 

595 pixlars bredd x 
130 pixlars höjd.  
 

JPEG, GIF, PNG. Animerad 
GIF som grafik.  
Max: 50k  
Färgrymd: RGB 

 

Annonser på www.SwedenFishing. 
 Bokas per tusen visningar. Pris, april-september = högsäsong, oktober-mars = normalsäsong. 
Visning i vänsterspalten (595x130 px) eller högerspalten (280x187 px). Annonserna visas med 

slumpvis rotering och kan geo-taggas, språkstyras eller visas på utvald del av sajten enligt 
önskemål.  Responsiv visning vid pekskärm och mobil. 

 

Vänster 

Höger 
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ÖVRIGT.  
Priserna gäller publiceringsfärdigt original klart för uppladdning.  
Alla priser exklusive moms och minsta antal visningar är 5 000 st. 
I grundutförandet visas företagspresentationerna på engelska och svenska och stödjer 
annonser i högerspalten, 280 x 187 pixlar. 
Annonserna mailas till info@swedenfishing.com.  
 
 

ÖVERENSKOMMELSE OM KÖP AV WEBANNONSERING PÅ SWEDENFISHING.COM 
 

Visningar Högsäsong/ 
1 000 

visningar 

Lågsäsong/ 
1000 

visningar 

Pris april-
september 

Pris 
oktober-

mars 

Kryssa i 
din 

bokning! 

5 000 139 SEK 99 SEK 695 SEK 495 SEK  

10 000 139 SEK 99 SEK 1 390 SEK 990 SEK  

25 000 139 SEK 99 SEK 3 475 SEK 2 475 SEK  

50 000 139 SEK 99 SEK 6 950 SEK 4950 SEK  

 
 

KÖPARE 

Företag/Namn:  ___________________________________________________________________ 

Kontaktperson: ___________________________________________________________________ 

Fakturaadress: ___________________________________________________________________ 

Postnr och ort: ___________________________________________________________________ 

Org. nr:  ___________________________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________ 
 
 
SÄLJARE 
SwedenFishing ekonomisk förening 
Kölnavägen 25, SE-81022 Gysinge. Org. nr: 769627-2829 
Tel: +46 (0)280-211 80. E-mail: info@swedenfishing.com   
 
 
Länk dit trafik skall skickas vid klick: ________________________________________________ 
 
 
Datum: ……………………………  
 
För kund    SwedenFishing ekonomisk förening 
  
 
___________________________________________  ________________________________________ 
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