
Hei.
Festivalguiden vil gjerne gjøre litt ekstra sammen med dere. Det kommer mye mer i denne avtalen 
etterhvert som vi har teknikken til å tilby det, men her er kort fortalt hva vi vil tilby nå, for den 
symbolske sum av kr. 500,-/år + mva.

1. Deres profil på Festivalguiden blir en VIP profil, og vi vil prioritere den når det gjelder 
oppdateringer av f.eks. konserter m.m. Dere blir også ekstra uthevet i oversiktene.

2. Vi deler alle deres konserter (og enkelte andre eventer) opptil 2 ganger på FB siden vår (med 
geografisk målretting og med forbehold om tekniske begrensninger hos FB). Det forutsetter at 
vi har en god og tilgjengelig kilde til informasjonen, og at Festivalguiden står som medarrangør 
på FB eventen (teknisk krav fra Facebook for å få lov til å dele automatisk).

3. Dere får TRE måneder (eller tilsvarende antall visninger) med bannerannonser. dvs. mulighet 
til å promotere eventer, menyer m.m. på nettsiden.

Betingelsene vil endres litt når selvbetjeningsløsningen er på plass. Da blir det enda flere fordeler i 
bytte mot litt egeninnsats fra dere.

3 måneder med annonseplass, altså, + alt det andre, for kun kr. 500,-/år +mva.
(Fornyes automatisk årlig. Ingen binding. Gjelder for spillesteder med maks. 50 konsert pr. år.)

Mvh.
Festivalguiden AS v./Jan Harald Helmersen
mobil: 47292427 | mail: post@festivalguide.no
FB: https://www.facebook.com/Festivalguiden/     | web: www.festivalguide.no  

Publikum er  stort sett fra Norge,  og i en  målgruppe som passer dere. Enten bransjefolk eller musikk- og
kulturinteresserte. Tilbudet gjelder t.o.m. 31.12.2020. Begrenset kapasitet.

Verving

De med aktivt medlemskap som verver nye får én måned ekstra pr nytt medlem. De som blir vervet
får også én måned ekstra. For å få dette registrert oppgir bare nye medlem hvem som har henvist
dem, så ordner vi resten.

Mulige bannerstørrelser for  www.festivalguide.no

 Topp – 960x150 – Vises i toppen av hver side (forbeholdt festivaler)

    Header – 468x60 – Vises i headeren på hver side

 Sidebar – 300x600 (600 eller levere) – Vises i sidebar på alle sider

 Listbanner – 590x312 – (312 eller lavere)Vises midt på siden i f.eks. Konsert- og festivallister

Alle bannere blir inntil videre vist i tilfeldig rekkefølge. Det er mulig å ha flere bannere samtidig.

Partnerlogo (for de det gjelder) – 135x135 (litt slingringsmonn på høyden) – Den kan f.eks. knyttes 
til enkelte konserter m.m. (ikke for festivaler).

Bannerstørrelsene, format og plassering vil endres når den nye nettsiden lanseres.
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