
MOOLA - sundhed for krop & sjæl 

Information og inspiration til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl 



MOOLA medie information 2016 

MOOLA MAGASINET 

MOOLA MAGASINET 
Vi udgiver 11 gratis online magasiner om året, der sætter fokus på sundhed for krop, sind og sjæl. 
Magasinerne indeholder information og inspiration til et liv med en sund krop, et balanceret sind, og en smuk sjæl. 
 
Artiklerne i magasinet afspejler hver måned et overordnet tema, samt artikler og inspiration om månedens udvalgte fokus. 
 
På MOOLA.dk har vi op til 22.000 besøgende om ugen, og over 15.000 læser hver måned med på vores online  
MOOLA magasin. 
 
Vores læsere er primært kvinder i alderen 28 - 64 år. Magasinet og alle artikler findes både på moola.dk, og markedsføres 
hver måned både via Google, Facebook, Instagram, linkedin, og Google+  

MAJ HJERTE & KÆRLIGHED HOMØOPATI 06.05.16 15.04.16 

JUNI SKØNHED & WELLNESS LOVEN OM TILTRÆKNING 03.06.16 15.05.16 

TEMATEMATEMATEMA    FOKUSFOKUSFOKUSFOKUS    UDGIVELSEUDGIVELSEUDGIVELSEUDGIVELSE    DEADLINEDEADLINEDEADLINEDEADLINE    

UDGIVELSES PLAN 2016 

JULI - - - - 

AUGUST TABU AKUPUNKTUR  05.08.16 15.07.16 

SEPTEMBER ENGLE, ÅNDER & UNIVERSET CLAIRVOYANCE & KLARFØLING 02.09.16 15.08.16 

OKTOBER BARNDOMMEN TANKEFELTTERAPI  TFT 07.10.16 15.09.16 

NOVEMBER TAKNEMMELIGHED KRANIO SAKRAL TERAPI 04.11.16 15.10.16 

DECEMBER KODNINGER & BEGRÆNSNINGER HEALING 02.12.16 15.11.16 

Information og inspiration til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl 

Priserne er gældende fra 1. maj 2016 
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MOOLA MAGASINET 

1/1 SIDE 
Kr. 4.995,- 
600 x 840 px 

1/2 SIDE 
Kr. 3.495,- 
600 x 420 px 

1/4 SIDE 
Kr. 1.995,- 
600 x 210 px 
 
 

 -33% PAKKE RABAT Spar op til 33 % 

Information og inspiration til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl 

1/2 SIDE PÅ MAGASIN SIDEN 
+ ANNONCEN I EN ARTIKEL 
Kr. 3.995,- 
600 x 420 px 

ANNONCE PAKKER 

1/4 SIDE PÅ MAGASIN SIDEN 
+ ANNONCEN I EN ARTIKEL 
Kr. 2.495,- 
600 x 420 px 

Annoncering på magasin siden inkl. aktivt link og tilpasning til mobil og tablet 

Annoncering i artikler inkl. aktivt link og tilpasning til mobil og tablet 

1/2 SIDE 
Kr. 2.395,- 
600 x 420 px 

1/4 SIDE 
Kr. 1.295,- 
600 x 210 px 

Leveres som højtopløselig  gif,    

png, jpeg eller pdf   Alle priser er ex. moms 

 -40% MÆNGDE RABAT Spar op til 40% på den samlede pris FLERE INDRYKNINGER 

2 x indrykninger af samme annonce SPAR 20%  
3 x indrykninger af samme annonce SPAR 30% 
4 x indrykninger af samme annonce SPAR 40%  
 

Vi opsætter gerne 
din annonce  
tilpasset dit behov 
for KUN kr. 1.000.- 

Priserne er gældende fra 1. maj 2016 



BANNERANNONCE på moola.dk 
Bannerannoncer kan sammenlignes med annoncer i aviser og andre trykte medier. Annoncen skal sige noget om 
firmaet eller produktet, og måske henvise til mere information ved et ”klik her”. Modtageren af din annonce kan 
således klikke på annoncen, og komme videre over på din hjemmeside.  
 
Men selv om en bannerannonce ikke får trafikken til at fare i vejret på din hjemmeside, så er den stadig meget 
værdifuld for dig. Dine annoncer er med til at give dig branding, og genkendelses glæden næste gang modtage-
ren ser dit navn eller dig logo. Undersøgelser på området viser, at selv om det kan være svært at se den kortsigte-
de effekt af banner annoncer, så er det målbart effektivt på langt sigt, og en vigtig del af din branding. 

MOOLA.DK 

FORSIDE 
BANNERANNONCE 
Banner på forsiden af moola.dk  
450 x 100 px 
Leveres som højtopløselig   
gif, png, jpeg eller pdf 
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Alle priser er ex. moms 

BANNERANNONCE 
Banner på kategoriside 
450 x 170 px 
Leveres som højtopløselig   
gif, png, jpeg eller pdf 

BANNERANNONCER 

1 stk. 6 måneder  
Kr. 750,-  

1 stk. 12 måneder 
Kr. 1.200,- 

2 stk. 6 måneder  
Kr. 1.300,- 

2 stk. 12 måneder 
Kr. 2.000,- 
 

1 måned 
Kr. 2.500,- 

6 måneder  
Kr. 10.000,- 
 

EKSEMPEL PÅ BANNER ANNONCE. 

Priserne er gældende fra 1. maj 2016 


