
F
o
to

: 
V

e
g
a
rd

 B
re

ie
 



 
*  Alle formater er dynamiske og nettsiden er responsiv  

    som krever at alle annonser er  responsive! 
 

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. 
 

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

Alex Hagen 
Sr. Kundeansvarlig 
alexander@friflyt.no  
mobil: 92 64 28 48 

 
 
Fakta 

•  Besøkende:  70 000 i uken 
• Unike brukere: 30 000 i uken 
•  Sidevisninger: 150 000 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 

* Fri Flyt sin egen Web-TV kanal, sjekk ut: 

Friflyt.no er et av skandinavias 
mest nedsnødde, innflytelsesrike og anerkjente nettsteder 
for moderne skikjøring og de aktivitetene skifolket ellers 
driver med. Nettsiden har daglig aktivitet og en egen 
redaksjon. 

 
 
Friflyt.no er mobil- leserbrettvennlig og vi gjør 
daglige oppdateringer for å tilpasse oss et 
dynamaisk mediemarked. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

På friflyt.no får brukerne  

tilgang på de ferskeste nyhetene, produktnytt, reiseguider, 
de hotteste videoene, et stort bruktmarked, blogger og 
forum. 

 
 

Som annonsør   

treffer du en aktiv, leken og reiseglad målgruppe som liker 
relevant reklame. Du kommuniserer med en aktiv 
målgruppe som elsker  snø i skjegget og gnagsår på helen. 

Produkt Format Filtype tyngde pris pr uke 

Wallpaper  
Ta kontakt for 
specs for wallaper 50000 

    

Toppbanner 1200x300 gif, jpg, html, swf 70 kb 15 000 

Toppbanner      1200x500 gif, jpg, html, swf 90 kb 20 000 

Ticker (forside) 1200x60 gif, jpg, html, swf 30 kb 6 000 

Lite Board 1200x150 gif, jpg, html, swf 70 kb 12 000 

Board 1200x300 gif, jpg, html, swf 100 kb 15 000  

Stort Board 1200x500 gif, jpg, html, swf 70 kb 20 000 

Mega Board 1200x800 gif, jpg, html, swf 100 kb 25 000 

Pre-Roll Web-TV MP4 15 sek 1,- pr visning 

Nyhetsbrev på mail   600x240 gif, jpg 20 kb 5 000 

EKSEMPELANNONSE 

Toppbanner/Wallpaper 

Ticker 

Board 1 

Board 2 

mailto:henrik@friflyt.no
mailto:alexander@friflyt.no
http://www.fftv.no/


Toppbanner – 1200x(150, 300, 500) 

Wallpaper 
Dynamaisk  
 160x800 
180x800 

400x1000 
 
 

Ta kontakt for specs 

Wallpaper 
Dynamisk 
  160x800 
180x800 

400x1000 
 
 

Ta kontakt for spes 

Mega Board– 1200x800 

Stort Board 1200x500 

Board – 1200x300 

Ticker  – 1200x60 

*   Alle formater er  dynamiske  

         og alle annonser må  

          være responsvive! 
 


