
- Beste redaksjonelle dekning 

      fra Norges beste skikjørere 

 

- Reiseguider, blogger,  

     produkttester, foto, video 

 

- Daglige nyheter,  

     stort og anerkjent forum 

 

- Prisvinnende nettsted 

 

- Fri Flyt TV 
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Ved bruk av flash, se her: http://www.emediate.dk/flash.html  
Dominasjonskampanje: Ta kontakt for egen formatinformasjon 
 

Alle annonser er gjennomgående og prisene er basert på 33% visning 
 

Annonsøren er selv ansvarlig for at annonsen er korrekt. 
Alle annonser skal leveres fire dager før oppstart med mindre annet er avtalt. 

 

Norges mest nedsnødde nettsted 

Friflyt.no er et av skandinavias mest innflytelsesrike og 
anerkjente nettsteder for de som driver med det som ofte 
omtales for action- og ekstremsport. Siden har daglig aktivitet 
og en egen redaksjon som oppdaterer siden året rundt. 

 
På friflyt.no får brukerne tilgang på de ferskeste nyhetene, 
produktnytt, reiseguider, de hotteste videoene, et stort 
bruktmarked, 24 000 profiler og ikke minst et stort og aktivt 
forum. 

 
Som annonsør treffer du en aktiv, leken og reiseglad 
målgruppe som liker relevant reklame. Du kommuniserer med 
med morgendagens helter, mannen i gata til profesjonelle 
utøvere. 

Fakta 
•  Besøkende:  80 000 i uken 
• Unike brukere: 32 000 i uken 
•  Sidevisninger: 250 000 i uken 
•  Profiler: 24 000 

Hvem 
• Kjønn – 25% kvinner og 75% menn 
• Alder: 15 – 40 (gj.snitt: 26 år) 
• Demografi: Oslo og de større byene 
• Reise: 60% drar til fjells hver helg 
• Utstyr: 76% ønsker  å kjøpe nytt utstyr 

Hvorfor friflyt.no 
• Daglige nyheter  
• Høy  redaksonell kvalitet 
• Bra forumaktivitet 
• Stor anerkjennelse 
• Definert målgruppe 
• Bra på googlesøk 
• TV-muligheter 
• Stor på reisereportasjer 
• Stor på foto og video 
• Forbrukerstoff og -tester 
• Dynamiske formater 
• Spesialtilpasning 

Kontaktinformasjon 
Fri Flyt AS,  
Mølleparken 6, 0459 Oslo 
Tlf: +47 22 04 46 00 Fax: +47 22 04 46 09 
Web: www.friflyt.no  

Frikjøring        Topptur          Jibbing       Surf        Freeridesykkel        Klatring        Wake        Windsurf 

Henrik Breuer 
Sr. Salgs- og skigutt 
henrik@friflyt.no  
mobil: 93 83 99 99 

Eyvind Setrom 
Jr. Salgs- og skigutt 
Eyvind@friflyt.no  
mobil: 90 06 81 71 

Produkt Format Filtype tyngde pris pr uke 

Wallpaper  1000x150 gif, jpg, html, swf 50 kb 60 000 

  180x800*2 gif, jpg, html, swf 150 kb    

Stor toppbanner 1000x300 gif, jpg, html, swf 90 kb 30 000 

Toppbanner      1000x150 gif, jpg, html, swf 50 kb 20 000 

Board 1     300x250 gif, jpg, html, swf 50 kb 12 000 

Stort Board    300x600 gif, jpg, html, swf 70kb 20 000 

Board 2   300x250 gif, jpg, html, swf 50 kb 10 000 

Nett board      468x400 gif, jpg, html, swf 50 kb 12 000 

Stort Nett board   660x400 gif, jpg, html, swf 70 kb 18 000 

Rotasjonsbanner   468x60 gif, jpg, html, swf 20 kb 3 000 

Nyhetsbrev på mail   468x60 gif, jpg 20 kb 10 000 

http://www.emediate.dk/flash.html
http://www.friflyt.no/
mailto:henrik@friflyt.no
mailto:henrik@friflyt.no


Stor Toppbanner – 1000x150 

Wallpaper 
– 

1360x800 
(180x800) 

 

NNett board 
 –  

468x400 

Board 1 
- 

300x250 

Rotasjonsbanner – 468x60 

Wallpaper 
– 

1360x800 
(180x800) 

Board 2 
- 

300x250 

Fri Flyt TV presentør 

Stort Board 
- 

300x600 

Stort Nett 
Board 

- 
700x400 


