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For første gang nogensinde har Norden sit eget magasin om svæveflyvning, NORDICGLIDING.COM. Danmark, Norge og Sverige udgiver
nu i fælleskab et professionelt luftsportsmagasin, der portrætterer
svæveflyvningens fascinerende verden og sætter fokus på nye teknologier og produkter.
NORDICGLIDING.COM fokuserer på nyheder, tests, klubliv, begivenheder i svæveflyvningen og de farverige personligheder, der tegner
sporten udadtil.
Magasinet, der er svæveflyvningens visitkort udadtil, søger både at
inspirere den kommende pilot, nybegynderen og den erfarne pilot
med solide, vel-researchede artikler, tests og førsteklasses billeder.
Tag kontakt for mere information!

Moderne site

Nordicgliding.com, som indiskutabelt er verdens største webmagasin om svæveflyvning, er designet efter nyeste principper, alle
artikler kan sorteres efter metadata og vises problemfrit på alle
platforme, dvs mobil, tablet og desktop.
Integration med sociale medier sikrer en høj interaktion med læserne.

FAKTA

Den 5. juni 2020 havde NORDICGLIDING.COM næsten 6 000 artikelvisninger på 24 timer
(Kilde: Google Analytics)

Få kontakt til et globalt marked

NORDICGLIDING.COM er en ideel arena for kommunikation og markedsføring overfor det nordiske marked.
Moderne oversættelses-værktøjer som oversætter artiklerne til alle
sprog direkte i browseren gør også Nordicgliding.com attraktiv for et
internationalt publikum på op til + 125 000 svæveflyvepiloter.
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Annoncering

Annoncechef Allan Christensen
TLF +45 21 72 59 39
ac@ac-annoncer.dk

Annonceformater

Banner annonce (Desktop)
970 x 180 pixels

Alle priser i DKR og excl. moms.

Banner annonce (Mobile)
320 x 100 pixels

Rabatter

Lille (small) ”kvadratisk” annonce (sidebanner)
(Mobile og desktop): 300 x 250 pixels
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3-5 indrykninger

25 %
20 %

2-3 indrykninger

15 %

Udgiver

Nordic Gliding APS, Fasterholtvej 10, 7400 Herning

Om læsergruppen

100 % flyver svævefly
30 % har en årlig husstandsindtægt på over 750.000 kr.
10 % har også PPL-certifikat
6 % har også UL-certifikat

