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eCigDanmark stræber efter at blive Danmarks største e-cigaret portal. Vi leverer muligheden for, at både 

annoncører og forbrugere har et fælles univers de kan dele med hinanden. Her kan du som forhandler, 

nå ud til alle dine nuværende såvel som nye kunder hver eneste dag. 

Dette mediekit fortæller dig om de mange muligheder du har, som annoncør for at få dit budskab ud til 

dine kunder. 

Vi beklager, at vi med dette første mediekit, gældende for 1. kvartal 2014, ikke er i stand til, at fremvise 

statistikker for besøgstal med videre. Dette skyldes naturligvis, at dette er eCigDanmarks første kvartal 

efter åbningen. Disse tal kommer med i næste Mediekit. 

 

Forhandlere 
Forhandlerlisten er Danmarks største samling af forhandlere af e-cigaretter, e-juice og tilbehør i hele 

landet. Listen er delt op i følgende kategorier (det er muligt at tilmelde sig flere kategorier): 

 Fysiske e-cigaret butikker 

 Online e-cigaret Webshops 

 e-cigaret Leverandører 

 e-cigaret Producenter 

 Kiosker der sælger e-cigaretter 

 Supermarkeder der sælger e-cigaretter 

 Forhandlere af tilbehør til e-cigaretter 

 

Opret forhandler/butik 

30-dages Fremvisning 

Mulighed for egen tekst, links, sociale medier, billeder m.m. 

Pris: 79,- pr. måned 

365-dages Fremvisning 

Mulighed for egen tekst, links, sociale medier, billeder m.m. 

Pris: 799,- pr. år 

 

Tilvalg 

30-dages Fremhævet Fremvisning 

Få fremhævet din fremvisning. Du står først på listen ved søgninger i dit område, på almindelig 

fremvisning og i sidebaren på andre sider. 

Pris: 79,- pr. måned 

 



 

Priser 
Prissammenligningstjenesten er en stor samling af priser på e-cigaretter, e-juice og tilbehør. Her har 

forbrugerne mulighed for at finde de billiste priser på det de søger. Uanset om du, som forhandler har de 

billigste produkter eller ej, vil du kunne modtage mange besøgende igennem denne unikke 

annoncerings-metode, ved at blive fremvist i så mange kategorier som muligt. 

Affiliate annoncører kan komme gratis* på listen 
Har du oprettet en affiliate aftale med et affiliate bureau, sætter vi dine artikler op i 

prissammenligningslisten uden beregning. Det betyder blot, at du betaler os for den provision, som du 

har sat igennem det valgte affiliate program. 

Pris: Gratis* 

 

Alle andre kan naturligvis også få deres produkter på listen 
Hvis du ikke har en affiliate aftale med os, så kan du også få dine produkter sat op i vores system mod 

betaling. Her indgår du en aftale med os på minimum tre måneder af gangen. 

Grundet, at der ligger en del arbejde i at få hele dit lager sat op i vores system, tegner vi kun tre-

måneders aftaler. Hver måned koster 500 kroner. Det betyder, at det koster dig 1500 kroner for tre 

måneders fremvisning af dine produkter plus opstart 

Pris:  

Opstart: 500 

plus 500,- pr. måned 

I alt for første kvartal (90 dage) kr. 2000,- 

 

Bannere under priser 
På alle individuelle prissammenlignings-sider, vil der være et banner i størrelsen 930x180 px i toppen af 

sitet lige efter produktnavn og før aktuelle priser. Dette banner vil ikke være til at overse. Det vises på 

alle pris-sider og kan købes per produkt-kategori.  

Pris: endnu ikke tilgængeligt – du kan tilmelde dig her. 

 

Artikler 
Alle artikler skal indeholde en god og valid historie for forbrugeren. 

Markedsførings artikler 
Hvis din artikel indeholder et link til en webshop, betragtes den som et forsøg på at sælge en vare. Din 

artikel kan sagtens være god og nyttig for andre af den grund, men den kommer ikke online uden en 

http://www.ecigdanmark.dk/annoncering/bannerplads-ja-tak/


 

grundig gennemgang. Da denne form for artikler opfattes som et forsøg på at markedsføre en webshop, 

et produkt eller andet, vil det koste dig nogle penge, at få den udgivet her på eCigDanmark. 

Pris: 1000,- 

 

Affiliate artikler 
Hvis din artikel indeholder links til en privat hjemmeside med informationer og annonce links til andre 

produkter, betragtes det som et forsøg på at oprette en reklame-artikel. Din historie kan sagtens 

indeholde nyttige informationer, men vil koste dig en pris, at få udgivet. 

Pris: 250,- 

Regler for gæsteartikler på eCigDanmark.dk: 

 Skal være relevant for læserne på eCigDanmark 

 Skal være 100% unik og må ikke publiceres andre steder på nettet 

 Skal være korrekturlæst og gennemgået for stavefejl 

 Skal være på minimum 1000 ord 

 Skal være på dansk 

 Må kun indeholde links der er meget relevante til emnet (linkbuilding er ikke tilladt) 

 

Nyhedsbrev 
Link Annonce 
Almindeligt indlæg med link som et tillæg i et almindeligt nyhedsbrev. 

Her får du følgende: 

- Overskrift 

- Tekst på op til 40 ord. 

Tilkøb af billede i størrelsen 528x384 px 

En link annonce består af eCigDanmarks nyhedsbrev, hvoraf din link-annonce bliver sat ind. 

Pris: 1,- pr. modtager 

 

Halv-annonce 
Almindeligt indlæg med link og billede som et tillæg i et almindeligt nyhedsbrev. 

Her får du følgende: 

- Overskrift 

- Billede (528x384 px) 

- Tekst på op til 120 ord. 



 

En halv-annonce består af første del, som er eCigDanmarks nyhedsbrev og anden del, som er din 

annonce. 

Pris: 3,- pr. modtager 

 

Hel-annonce 
Almindeligt indlæg med link og tilknyttet billede som et hel-siddet nyhedsbrev 

Her får du følgende: 

- Overskrift 

- Billede (1196x672 px) 

- Tekst på op til 1200 ord eventuelt opdelt i mindre dele. 

En hel-annonce består kun af dit indhold. 

Pris: 5,- pr. modtager 

 

Pop-ups og Bannere 
Bannere er ikke muligt endnu - du kan tilmelde dig her. 

 
Kontakt eCigDanmark 
Kontakt Link 

Telefon: 60 90 06 09 

http://www.ecigdanmark.dk/annoncering/bannerplads-ja-tak/
http://www.ecigdanmark.dk/kontakt/

