Vill du som företag synas på Sveriges största
playkanal för hundsport?
Ja då bör du läsa vidare!
Tack vare plattformen som MrMandrakeable använder för live och eftersändningar så finns
en möjlighet för er som företag att synas mer ert budskap. I plattformen finns inbyggda
funktioner för reklam som gör det enkelt att hantera och ger er som annonsör bättre
möjligheter att synas.
Det finns för närvarande tre olika tillvägagångssätt för att synas:
Banner på sidan:

Hela ytan är avsedd för er banner i storlek 1145x190px. Du kan välja om du vill ha den på
videosidan, livesidan eller båda. I de fall vi även redovisar preliminära resultat kommer er
banner att finnas även på denna sida. Det finns plats för max 2 reklambanners på varje sida.
Reklamannons i livesändning (pre-roll):
Du får vara med att presentera livesändningen under evenemanget. Ditt företags logo
presenteras under introt i en ”denna sändning presenteras av…..” video. Denna video spelas
upp varje gång användaren startar sändningen.

DOG SPORT VIDEOS
Made by handlers, for handlers

Reklamannons i eftersändning (pre-roll):
Du får vara med som exklusiv sponsor i en promotionvideo för ett evenemang eller en
reklamtrailer för ett evenemang i efterhand där ditt företag presenteras exklusivt i en
”denna sändning presenteras av…..” video.

Produkt
Pris
Banner topp i videokanal strl 1145x191 (12x2)
En månad
500kr
6 Månader
2.500kr
12 månader
5.000kr
Banner topp på livesida strl 1145x191 (12x2)
En månad
500 kr
6 Månader
2.500kr
12 Månader
5.000kr
Video Pre-roll (Denna video/sändning presenteras av…)
Under livesändning.
1.500kr
I promotion/trailer video per evenemang
0,50kr per visning. Gäller 12 mån debiteras
månadsvis.
Alla priser exkl moms

Jag hoppas att ni finner erbjudandet tilltalande och jag hälsar er välkomna att ta kontakt
med oss så vi kan starta ett samarbete.

För de olika evenemang som är på gång så hänvisar jag er till hemsidan för aktuell info.

Anders Mandorsson

MrMandrakeable.com

www.mrmandrakeable.com
mrmandrakeable.solidtango.com
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