
Bliv fordelskunde  
Mere værdi for din markedsførings
investering, til faste månedlige priser

Lokal



Markeds føring til faste 
månedlige priser
Som fordelskunde kan du 
sammen  sætte din egen markeds
føringspakke, der passer til lige 
netop din virksomheds behov.

I fordelsprogrammet kan du købe 
markedsføring både i digitale 
medier, lyd og printmedier.
Din personlige medierådgiver
hjælper dig med at finde
den helt rigtig løsning.

Med fordels programmet får du:
• Nemt overblik over din 

markedsføring og tryghed i 
forhold til dit budget

• Mere værdi for din 
markedsføringsinvestering

• Din egen lokale 
mediekonsulent

• Løbende planlægningsmøder, 
hvor vi sammen fastlægger mål 
og medieindsats

• Invitation til faglige og sociale 
Fordelsarrangementer

• Tilbud om billetter til 
lokale sports eller 
kulturarrangementer



Sammensæt din markeds  føringspakke til fordel agtige priser
Læs mere om indholdet og priserne på de enkelte produkter og moduler på de kommende sider.

= Vælg dit mix af produkter og moduler til en fast månedlig rate

MODULER – Alle moduler har samme pris og der kan vælges frit mellem dem
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ENHEDSPRISER  Hvert produkt har en individuel pris

SEO Google Ads

SEO Opstart
• Intro/opstarts møde med specialist
• SEO Analyse og plan lægning af indsats
• Opsætning og optimering af sporing
• Optimering af Google Business Profile
• 3 x linkbuilding artikler (Værdi minimum 4.500)

Kr.  10.000

Google Ads opstart
• Intro/opstartsmøde med specialist
• Opsætning af Google Ads konto
• Planlægning af kampagner og valg af typer
• Søgeordsanalyse samt vurdering af klikpriser og budget
• Opsætning og optimering af sporing (GA &) GTM

Kr.  5.000

Google Ads Basic
Op til 300 kr. annoncespend pr. dag*. 
• Optimering 24 pr. måned.

Pr. måned kr.  3.900

Google Ads Advanced
Op til 500 kr. annoncespend pr. dag*. 
• Optimering 68 pr. måned.

Pr. måned kr.  4.900

Google Ads Pro
Op til 1.000 kr. annonce spend pr. dag*. 
• Optimering 812 pr. måned.

Pr. måned kr.  7.900
Google Ads Basic, Advanced og Pro indeholder alle:
• Løbende måneds abonnement 
• Vælg mellem alle kampagne typer
• Sporing
• Månedlig rapport
* Det daglige annoncespend betales direkte til Google og er 
derfor ikke inkluderet i prisen.

* SEO opstart er en forudsætning for køb af pakkerne

SoMe/Display

Linkbuilding
Nordjyske.dk, Guloggratis.dk, News.dk, LigeHer.nu, 
Aalborg.nu, og mange flere.

Pr. artikel kr.  1.2502.500

MDM
Målrettet Digital Markedsføring  Bliv eksponeret på tværs 
af top 100 sites, Facebook og Instagram.

Kr.  3.500

Nyhedsmails
Unik placering af dit budskab til lokal målgruppe. 
Udsendes fra nordjyske.dk, Aalborg:nu og LigeHer.nu. 

Pr. uge fra kr.  995

Digital Boost 
Ønsker du at få endnu mere ud af din annonce? Tilkøb digi
talisering af din print annonce på Facebook og Instragram.

Kr.  1.000

SoMe Link
Dit Facebook eller Instagramopslag direkte på vores 
stærke lokalsites. 

Kr.  1.000

SEO Basic *
• Månedlig optimering og overvågning af forside  

+ op til 10 undersider
• Linkbuildingartikler til listepris 10%.

Pr. måned kr.  3.900

SEO Advanced *
• Månedlig optimering og overvågning af forside  

+ op til 20 undersider
• Linkbuildingartikler til listepris 15%.

Pr. måned kr.  4.900

SEO Pro *
• Månedlig optimering og overvågning af forside  

+ op til 50 undersider
• Linkbuildingartikler til listepris 20%.

Pr. måned kr.  7.900

SEO Basic, Advanced og Pro indeholder alle:
• Relevante søgeord 

• Konkurrent overvågning
• Månedlig rapportering 

• Løbende opfølgning og rådgivning

Display
Visninger fordelt på nordjyske.dk og lokalsites (Desktop+Mobil).

Topscroll  CPM90
Takeover  CPM60



ENHEDSPRISER  Hvert produkt har en individuel pris

Native NyhedsbreveFacebook Ads

Native Digital/Regional
Dit budskab på forsiden af nordjyske.dk. 
Bliv set af hele Nordjylland på nordjydernes foretrukne 
mediesite med din kommercielle artikel.
Kr.  35.000

Ram hele Nordjyllands inbox
+42.000 modtagere på tværs af regionen
Nordjyske.dk, Alle Ligeher.nu og AalborgNU
1 Uge, 57 udsendelser 5 valgfrie ledige uger           

Se dagspris på dnmh.dk Betal for 4

Nordjyske.dk Morgen
+33.000 Modtagere på tværs af regionen
1 Uge, 57 udsendelser 5 valgfrie ledige uger           

Se dagspris på dnmh.dk Betal for 4  

Aalborg.nu eftermiddag
+3000 lokale i Aalborg og omegn
1 Uge, 57 udsendelser 5 valgfrie ledige uger           

Se dagspris på dnmh.dk Betal for 4  

Ligeher.nu eftermiddag
Dit nærlokale nyhedsbrev i Hjørring, Thy/Mors, Frederikshavn
1 Lokalt nyhedsbrev, 
1 uge, 57 udsendelser  5 valgfrie ledige uger           

Se dagspris på dnmh.dk Betal for 4  

Nordjyske Erhverv
+1.500 beslutningstagere i regionen
1 Uge, 7 udsendelser                5 valgfrie ledige uger           

Se dagspris på dnmh.dk Betal for 4  

Facebook Ads Opstart
• Intro/opstartsmøde med specialist 
• Opsætning af målgrupper  
  brugerdefinerede og remarketing/lookalike 
• Planlægning af kampagner, mål og budget 
• Opsætning og optimering af sporing (FB pixel)

Kr.  5.000

Facebook Ads Basic
• Op til 300 kr. annoncespend pr. dag* 
• Op til 5 annoncer pr. måned

Pr. måned kr.  3.900

Facebook Ads Advanced
• Op til 300 kr. annoncespend pr. dag* 
• Op til 10 annoncer pr. måned

Pr. måned kr.  4.900

Facebook Ads Pro
• Op til 1.000 kr. annoncespend pr. dag* 
• Op til 15 annoncer pr. måned

Pr. måned kr.  7.900
Facebook Ads Basic, Advanced og Pro indeholder alle:
• Løbende måneds abonnement 
• Vælg mellem alle kampagne typer
• Opsætning af FB pixel
• Månedlig rapport
* Det daglige annoncespend betales direkte til Facebook og er 
derfor ikke inkluderet i prisen.

1 gang i måneden gøres antallet af permissions (antallet af modtagere) 
op, og prisen reguleres i henhold hertil. Allerede indgåede aftaler 
faktureres til pris ved aftalens indgåelse.

Kampagnepris: Native Digital/Lokal

Vælg 2 sites blandt alle LIgeHer.nu sider  
eller Lokalsites på nordjyske.dk: Pris  10.000
Alle LigeHer.nu + Aalborg:Nu: Pris   20.000
(med samme nativetekst og foto på begge)
Incl. et område til SoMe post, samt SoMe post på 
”Nordjyderne” facebook profil 
Kampagnepris til 31. december 2022

Native Print/Lokal
Din kommercielle artikel i lokalsektion eller lokalavis.

Kr.  10.000



MODULER – Alle moduler har samme pris og der kan vælges frit mellem dem

Display kampagner Modul priserRadio Lokalaviser Dagblad

720.000 visninger 
fordelt på
nordjyske.dk og lokalsites
(Desktop+Mobil)
Format 930x180, 300x250, 
160x600 og 320x320 pxl.

4 kvartsider 
(3x180 mm i farver) eller 7 
forsidemoduler (2x50 mm i 
farver) indrykket i NORDJYSKE 
Stiftstidende 1. sektion

16 kvartsider 
(3x180 mm i farver)  
eller 7 forsidemoduler (6x50 mm 
i farver) indrykket i NORDJYSKE 
Stiftstidende 2. sektion 
(Vendsyssel, Thy Mors eller 
Himmerland)

8 kvartsider 
(3x180 mm i farver) indrykket i 
NORDJYSKE Stiftstidende  
3. sektion

12 x 35 spot 
a maks. 20 sekunder på ANR 
Hjørring, ANR Frederikshavn  
eller Radio NORDJYSKE 
Vendsyssel

16 kvartsider  
(3x180mm) i farver i et af 
følgende medier:  
• Vendelbo Posten  
• Lokalavisen Frederikshavn  
• Oplandsavisen Brønderslev   
• Lokalavisen Aabybro:Pandrup   
• Ugeavisen Dronninglund:Hals   
• Ugeavisen Fjerritslev:Brovst   
• Thisted Posten 
• Morsø Folkeblads Ugeavis   
• Hobro Avis 
• Hadsund Folkeblad  
Kan ændres til 48 (2x90 el. 
3x60mm), 8 halvsider eller 4 
helsider.

30 kvartsider 
(3x180 mm i farver) i et af 
følgende medier:  
• Skagen Onsdag 
• Hirtshals Bindslev Avis 
• Løkken Folkeblad 
• Sæby Folkeblad 
• Thylands Avis 
• Vesthimmerlands Folkeblad 
• Rold Skov Bladet

Kan ændres til 15 halvsider.

12 x 35 spot 
a maks. 20 sekunder på  
ANR Himmerland eller Radio 
NORDJYSKE Himmerland

12 x 49 spot 
a maks. 20 sekunder på  
ANR Thy/Mors eller Radio 
NORDJYSKE Thy/Mors

Du kan vælge frit mellem 
modulerne til venstre  
 hvis du vælger flere moduler 
opnår du mere rabat. 
Se modulpriser nedenfor:
 
1 modul   2.264, kr./md. 
2 moduler  3.566, kr./md. 
3 moduler  4.405, kr./md. 
4 moduler  5.387, kr./md. 
5 moduler  6.083, kr./md. 
6 moduler  6.828, kr./md. 
7 moduler  7.595, kr./md.
8 moduler    8.265, kr./md.
9 moduler    9.059, kr./md.
10 moduler    9.803, kr./md.
11 moduler    10.443, kr./md.
12 moduler  11.083, kr./md.
13 moduler  11.674, kr./md.
14 moduler  12.285, kr./md.
15 moduler  12.781, kr./md.

i 12 måneder via Leverandør 
service (NETS). 
Alle priser er ekskl. moms. 
Priserne er inkl. miljøtillæg.



Priseksempel:

Du betaler en fast pris hver måned 
Vi deler din betaling op, så engangs beløb også deles ud på rater*

SEO Opstart

Fordelspris  

kr. 10.000
Engangs beløb

SEO Advanced

Fordelspris 

kr. 4.900
pr. måned

MDM  
kampagne

Fordelspris kr. 3.500
Engangs beløb

MDM
kampagne

Fordelspris kr. 3.500
Engangs beløb

MDM
kampagne

Fordelspris kr. 3.500
Engangs beløb

+ + Valgfrit modul

Valgfrit modul

Valgfrit modul

= Beregning:

Pr. måned
SEO Opstart á 10.000* 833
SEO Advanced 4.900
3 MDM á 10.500* 875
3 moduler 4.405

Samlet pris  
pr. måned kr.  11.013
 

*Engangsbeløb, som betales over 12 mdr.



Langagervej 1 
9220 Aalborg Ø 
Tlf. 9935 3535
erhverv.salg@dnmh.dk
www.detnordjyskemediehus.dk


