
 

Allergimat når din målgrupp 
 
En unik möjlighet att nå en mycket specifik målgrupp med ett konkret intresse kring glutenfri, mjölkfri 
och annan anpassad kost. Hos oss når du både en allmän och en väldigt nischad målgrupp, 
besökarna på Allergimat är ofta underinformerade på produkter och råd. 
 
Allergimat.com 
Allergimat är Sveriges största allergimatportal med ca 250 000 sidvisningar 
per månad och 115 000 unika besökare (enligt google analytics). 87% av 

besökarna är kvinnor, 51% är 30 - 50 år och 87% har allergiska barn. Över en 
miljon svenskar, cirka 15% har någon form av födoämnes-överkänslighet. Till 
de vanligaste hör överkänslighet mot mjölk, fisk, ägg, skaldjur, baljväxter, 
spannmål och nötter. Ännu fler äter det av friskvårdsskäl.  

 
Annonsera hos oss  
Vi kan erbjuda några olika annonsformat. En annons säljs per månad, fast pris med max 
möjliga visningar. Alternativt i antal tusen visningar. Exponeringen kan då fördelas under 
en längre period, eller mer snabbt och effektivt. Som jämförelse ligger våra priser ca 50% 
med andra nischade informationsportaler. Vårt mål är långsiktiga samarbeten med nöjda 
annonsörer. Annonsen kan visas växelvis med andra annonser. 
 

Priser för annonsering 
Uppdatering/byte av innehåll, länkar, banners etc är möjligt när ni vill under perioden, helt 
kostnadsfritt. Nedan priser ex moms.  
Mängdrabatt ges beroende på hur lång annonsperioden blir. 

 
1. Storlek 250 * 250 pixlar 
80 kr/1 000 exponeringar alternativt 8 000 kr per månad 
 

2. Storlek 250 * 250 pixlar  
60 kr/1 000 exponeringar alternativt 6 000 kr per månad 
 

3. Storlek 980 * 120 pixlar 
100 kr/1 000 exponeringar alternativt 10 000 kr per månad 
 

3. Storlek 980 * 240 pixlar 
140 kr/1 000 exponeringar alternativt 14 000 kr per månad 
 

4. Storlek 160 * 600 pixlar 
80 kr/1 000 exponeringar alternativt 8 000 kr per månad 
 

5. Storlek 336 * 280 pixlar 
80 kr/1 000 exponeringar alternativt 8 000 kr per månad 
 

6. Storlek 728 * 90 pixlar 
90 kr/1 000 exponeringar alternativt 9 000 kr per månad 
 

Redaktionell artikel/pressrelease 
Efter godkänt manus, formulerat som produktinformation eller liknande.  
- Artikel med rubrik, text, bild, länk 20 000 kr 
 

Annons i nyhetsbrev 
Skickar en gång per månad till ca 20 000 medlemmar 
- Annons med banner/bild och länk 5 000 kr per brev 
- Textlänk med kort mening 2 500 kr per brev 

 
Presentation av företag 
I vårt företagsregister syns ni väl. Rubrik, presentation, utbud, text, bild och länk med mer till ditt företag publiceras. En stor 
fördel med detta förutom exponeringen är att ni får en högre placering i Google då Allergimat är högt rankat. Vår länk till er 
webbsida får därmed ett högre värde hos Google. 
1 995 kr per år 

 
 
Kontakta oss för ytterligare information om priser och annonsalternativ. 
Allergimat.com 
Tel: 0706-646210  joakim@allergimat.com  
http://www.allergimat.com  Sveriges största Allergimatportal 

mailto:joakim@allergimat.com

