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Boosted Magazine er Danmarks bedste bilmedie, som 
dagligt bringer alt indenfor bilnyheder, ombyggede 
specialbiler, gør det selv-guides, events i ind- og 
udland, danske træf og meget mere. Boosted 

Magazine blev udgivet som trykt magasin i knap fem 
år, men er i dag 100 procent online på Boosted.dk, 

Facebook, Instagram, Snapchat og nyhedsbreve.

Den typiske Boosted-læser er en mand (94 
procent af læserne er mænd) i aldersgruppen 
18-54 år (87 procent af læserne er i denne 
aldersgruppe). Han har ofte mere end én bil 
i husstanden, og han bruger væsentlig flere 
penge på biler end gennemsnittet. Han er 
meget aktiv online og på sociale medier, 
hvor der samles inspiration og søgt efter 

biler og udstyr til dem.

Boosted Magazines 
hjemmeside har i over fem år 

været det rette sted at finde de 
bedste artikler om biler og gode 
tilbud på produkter og ydelser.

På Facebook er Boosted Magazine 
landets største bilmedie med 
knap 40.000 følgere og en 

månedlig rækkevidde på 500.000 
mennesker. På Instagram og 

Snapchat har vi over 6.000 følgere.

Over 20.000 danskeres 
mailadresser modtager jævnligt 

artikler og gode tilbud. Her 
kan din virksomhed også blive 
repræsenteret på flere måder.

SOCIALE MEDIER
WWW.BOOSTED.DK BOOSTED NYHEDSBREV

OM BOOSTED HVEM ER
MÅLGRUPPEN?

HVOR MANGE DANSKERE NÅR BOOSTED UD TIL?

RING ELLER SKRIV I DAG FOR AT HØRE MERE OM DE MANGE SPÆNDENDE MULIGHEDER!

BRUGERE:
105.000

PERSONER/MD

FØLGERE:
46.000

PERSONER

MODTAGERE:
20.500

PERSONER
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MULIGHEDER FOR PROMOVERING
ADVERTORIAL/PRODUKTOMTALE:
Produktomtale som artikel på Boosted.dk (vi modtager færdig tekst og fotos) 2.900 kr.
Produktomtale som artikel på Boosted.dk (vi producerer tekst og skaffer fotos) 4.900 kr.
Deling af produktomtale på sociale medier (+46.000 følgere) 1.900 kr.
Boost af opslag på Facebook og Instragram Fra 1.000 kr.
Link til produktomtale i nyhedsbrev (+20.000 modtagere) 1.900 kr.

BANNERREKLAMER PÅ BOOSTED.DK (105.000 BRUGERE PR. MD.)
Topbanner på Boosted.dk: 1 måned (CPM 122) 12.900 kr.
In-article banner på Boosted.dk (placering 1): 1 måned (CPM 84) 8.900 kr.
In-article banner på Boosted.dk (placering 2): 1 måned (CPM 65) 6.900 kr.
Banner i sidebar på Boosted.dk (placering 1): 1 måned (CPM 65) 6.900 kr.
Banner i sidebar på Boosted.dk (placering 2): 1 måned (CPM 45) 4.900 kr.

LOGO PÅ BOOSTED.DK (105.000 BRUGERE PR. MD.)
Logo og link i toppen på Boosted.dk: 1 måned (CPM 37) 3.900 kr.

FIRMAPROFIL PÅ BOOSTED.DK
Få din egen faste side på Boosted.dk, hvor din virksomheds nyheder (1 pr. måned)
lægges på, og virksomhedens kontaktinfo og profilbilleder ligger fast. 3.900 kr.

BANNERREKLAMER I BOOSTED NYHEDSBREV (20.500 MODTAGERE)
Banner placeret efter første artikel: 1 måned (min. 6 udsendinger) 3.900 kr.
Banner placeret efter anden artikel: 1 måned (min. 6 udsendinger) 2.900 kr.

KONKURRENCER
Udlod en præmie i en artikel på Boosted.dk, på Facebook og i nyhedsbrevet. 4.900 kr.

SPONSORERING
Bliv sponsor på Facebook-sidens (knap 40.000 følgere) coverbillede: 1 måned 4.900 kr.

BOOSTED TOUR - HELE LANDET
Køb standplads til Boosted Tour, hvor du kan sælge og promovere dine produkter. 4.900 kr.

AUTO SHOW DENMARK - ODENSE CONGRESS CENTER
Alle annoncører hos Boosted får 20 procent rabat på stande/omtale til Auto Show Denmark

Alle priser er ex. 25 procent moms
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ANNONCEPAKKER 2019
        BRONZE-PAKKEN
– Produktomtale som artikel på Boosted.dk (vi modtager færdig tekst og fotos) 2.900 kr.
– Deling af produktomtale på sociale medier (+46.000 følgere) 1.900 kr.
– Logo og link i toppen på Boosted.dk: 1 måned 2.900 kr.
– Få din egen faste side på Boosted.dk, hvor din virksomheds nyheder (1 pr. måned)
lægges på, og virksomhedens kontaktinfo og profilbilleder ligger fast. 3.900 kr.

normalpris: 11.600 kr. PAKKE-pris: 8.900 kr.

        SØLV-PAKKEN
– Produktomtale som artikel på Boosted.dk (vi producerer tekst og skaffer fotos) 4.900 kr.
– Deling af produktomtale på sociale medier (+46.000 følgere) 1.900 kr.
– In-article banner på Boosted.dk (placering 1): 1 måned 8.900 kr.
– Logo og link i toppen på Boosted.dk: 1 måned 2.900 kr.
– Få din egen faste side på Boosted.dk, hvor din virksomheds nyheder (1 pr. måned)
lægges på, og virksomhedens kontaktinfo og profilbilleder ligger fast. 3.900 kr.
– Banner placeret efter anden artikel i nyhedsbrev: 1 måned (min. 6 udsendinger) 2.900 kr.

normalpris: 25.400 kr. PAKKE-pris: 15.900 kr.

        GULD-PAKKEN
– Produktomtale som artikel på Boosted.dk (vi producerer tekst og skaffer fotos) 4.900 kr.
– Deling af produktomtale på sociale medier (+46.000 følgere) 1.900 kr.
– Topbanner på Boosted.dk: 1 måned (105.000 brugere pr. md.) 12.900 kr.
– Banner i sidebar på Boosted.dk (placering 1): 1 måned 6.900 kr.
– Logo og link i toppen på Boosted.dk: 1 måned 2.900 kr.
– Få din egen faste side på Boosted.dk, hvor din virksomheds nyheder (1 pr. måned)
lægges på, og virksomhedens kontaktinfo og profilbilleder ligger fast. 3.900 kr.
– Banner placeret efter første artikel i nyhedsbrev: 1 måned (min. 6 udsendinger) 3.900 kr.
– Bliv sponsor på Facebook-sidens (knap 40.000 følgere) coverbillede: 1 måned 4.900 kr.

normalpris: 42.200 kr. PAKKE-pris: 28.900 kr.

Alle priser er ex. 25 procent moms
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VI KAN SKRÆDDERSY EN PAKKE TIL LIGE NETOP
DIN VIRKSOMHED. KONTAKT OS NU.
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20.500
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