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Manolo.se är Sveriges självklara stilguide för män. Vi 
skriver dagligen om kläder, skor, accessoarer och grooming. 
Varje vecka når vi en initierad målgrupp som är starkt 
engagerad i sajtens innehåll.

Besökaren är stilmedveten med stor nätvana och på
verkar sin omgivning i sitt sätt att klä sig.

Grundtanken med Manolo är att erbjuda kvalitets

PRISLISTA
WEBB 2022

MODE PÅ NÄTET
innehåll på nätet, vilket genomsyrar såväl designen med 
stora inspirerande bilder och annonsformat liksom våra 
djupgående reportage och artiklar. Vi tror varken på 
snabba shoppingtips eller att nitiskt följa de senaste tren
derna. Manolo handlar om att hitta den perfekta skjortan, 
kostymen med den bästa passformen eller läderskorna 
med rätta finishen. Plagg att slita i vått och torrt.
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Panorama
Mobil

Pris
CPM 250
CPM 250

980 x 240
320 x 240

Pris
CPM 300
CPM 300

980 x 300
320 x 320

Pris
CPM 350
CPM 350

980 x 360
320 x 480

Fristående format

SMALL MEDIUM LARGE

Panorama

Mobil 320 x 240 320 x 320 320 x 480

980 x 240 980 x 300 980 x 360

BANNERPAKET
CPM 200 CPM 250 CPM 300

FORMAT & PRISER MANOLO 2022

ANNONSMATERIALET
Annonsmaterialet ska skickas till oss enligt den tekniska 
specifikation som anges.

ANNONSPRODUKTION
Vi hjälper till med annonsproduktion av banners. För pris 
kontakta din säljare. Annonsmaterial som vi tar emot för 
produktion kan skickas som följande filformat: PSD, EPS, 
TIFF, JPG. Bildmaterial bör vara lägst 72 dpi för bästa 
kvalité.

LEVERANS AV ANNONSMATERIAL
Annonsmaterial lämnas på följande sätt:
Leveransadress: webbannons@egmont.se

Övrig leverans efter överenskommelse. Material skall 
levereras senast tre arbetsdagar före kampanjstart för att 
kunna testköras. Om justeringar av annonserna skall 
göras av Story House Egmont är materialfristen kortare.

För mer materialinfo se materialspecifikation på 
www.annons.storyhouseegmont.se

AVBOKNINGSREGLER
Vid avbokning senare än 14 dagar före i prislistan angiven 
materialdag debiteras en bokningsavgift på 25 % av värdet 
av inbokat utrymme. Om avbokning sker senare än en 
vecka före materialdag, förbehåller vi oss rätten att fakturera 
avtalat annonspris.

TEKNISK SPECIFIKATION

Kreativa format

Specialformat
CPM 350

Wallpaper

Lägg till något av våra övriga format för extra 
effekt. Vid intresse  vänligen kontakta din säljare. 
Se fler format på  
www.annons.storyhouseegmont.se

Specialformat
CPM 500 Bild
CPM 600 Video

Wallpaper Pushdown

Nyhetsbrev

600 x 300
Pris/st: 1 kr

NATIVE-ANNONSERING
Vår redaktion skapar innehållet och ett antal puffar för att locka till läsning. Puffarna och artiklarna är placerade där det 
andra redaktionella innehållet befinner sig. Beroende på vilken publik du vill nå så kan vi specialanpassa innehållet till 
den publik som har bäst träffbild i din målgrupp.

FÖR ANNONSBOKNING KONTAKTA:
Försäljningsavdelningen 08-692 01 00
www.annons.storyhouseegmont.se

FRÅGOR OM ANNONSMATERIAL:
webbannons@egmont.se 
Vxl: 08-692 01 00  Annonshantering webb


