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BLI PARTNER TILL

GymBusiness.se
“Mötesplatsen för dig Dig som vill driva
framgångsrika gym”

Om GymBusiness
GymBusiness har en smal b2b målgrupp - vi söker endast beslutsfattare i form av gymägare
och chefer. Vi täcker hela marknaden som involverar kommersiella gym, ideella organisationer,
studentanläggningar och kommunala inrättningar. GymBusiness erbjuder kostnadsfritt våra
besökare intressant innehåll som förbättrar deras kunskap om hur man skall starta och driva ett
framgångsrikt gym. Vi erbjuder:

Artiklar
Sidan uppdateras kontinuerligt med nya
spännande och kompetenshöjande inlägg
som täcker områden som management,
marknadsföring, försäljning, kundtrohet med
mera.

Leverantörsregister
Vi jobbar hela tiden på att på bästa sätt exponera
våra partners och utveckla marknadens bästa
leverantörsregister.

Nyhetsbrev
Vi skickar ut ett “Nyhetsbrev” med nya artiklar var
3:e vecka till vår e-postlista på drygt 1 800
prenumeranter. Dessemellan gör vi ett utskick i
form av en “Återblick” där vi listar periodens mest
lästa artiklar.

Responsiv design
GymBusiness.se är byggd på en modern och
responsiv design som gör att våra besökare
valfritt kan ta del av innehållet på sin dator,
läsplattta eller telefon.
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Exponering
Som partner kan du annonsera, publicera era nyheter och exponera information om er verksamhet i leverantörsregistret. Du väljer bland tre olika paket:
1. Guldpaket
2. Silverpaket
3. Kampanjpaket

Guldpaketet
Kampanjpaket

Silverpaket
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Pris

Som Partner kan ni välja på tre olika paket beroende på vilka
markandsbehov ni har.

•

Guldpaket

En 100 % exponering högt upp på startsidan via en klickbar
logobanner.

2 860 kr/
månad

•

En exponering högt upp i våra Nyhetsbrev via en klickbar
logobanner.

•

En utökad Företagspresentation i vårt leverantörsregister.

•

Upp till fyra (4) artiklar exponerade på GymBusiness.se per
månad.

•

Silverpaket

En 50 % exponering i högra kolumnen på startsidan via en klickbar logobanner.

1 460 kr/
månad
Kampanjpaket

3 280 kr /
vecka

•

En utökad Företagspresentation i vårt leverantörsregister.

•

Upp till en (1) artikel exponerad på GymBusiness.se per månad.

•

Exponering via stor pop-up banner på bästa platsen på
startsidan.
En artikel om era kampanjprodukt/tjänst publiceras på
sidan och inkluderas i vårt Nyhetsbrev.
Er kampanj måste pågå i minimum 3 veckor.

•
•

Ingen bindningstid utan löpande överenskommelse med två kalendermånaders
uppsägning. Fakturering varannan månad i förskott. Samtliga priser exklusive moms.

Kontakt - skicka ett epost till info@gymbusiness.se eller ring 042 - 270550.
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