
HUNDEN.DK/BANNER

hunden.dk blev lanceret i oktober 2010 og er hjemmeside for 
Dansk Kennel Klubs medlemsblad HUNDEN. Hjemmesiden op-
dateres dagligt fra redaktionens side, ligesom brugerne selv har 
mulighed for aktivt at være med. En vigtig kanal til hjemmesiden 
er hunden.dk’s Facebook-side, hvor alle nyheder og konkurrencer 
kan kommenteres og debatteres af gruppens medlemmer. 

NYHEDER Vi bringer nyheder om dette og hint fra hundever-
denen. Det kan eksempelvis være om særlige begivenheder, 
sportslige præstationer, hunde i samfundet, hundens sundhed og 
nye produkter. Brugerne har også mulighed for at tippe om en ny-
hed, de mener skal deles med hele hundedanmark.
 
KONKURRENCER Vind med hunden.dk! Vi kører masser af 
konkurrencer, hvor brugerne har mulighed for at vinde forskellige 
hunderelaterede præmier, som er sponsoreret af HUNDENS og 
Hunden.dk’s samarbejdspartnere.
 
FORUM I hunden.dk’s forum kan brugerne ytre sig. Forummet er 
opdelt i forskellige kategorier: Opdræt, Sygdom & sundhed, Hun-
desport/træning, Tip samt en blandet kategori kaldet ”Noget på 
hjerte”.

KØB/SALG Her kan private gratis oprette annoncer med deres 
brugte/fejlkøbte hundeudstyr. 

HUNDEGALLERI I hundegalleriet kan brugerne hygge sig med 
at dele informationer om og billeder af deres egne hunde med 
ligesindede.

BILLEDER Vi har tusindvis af hundebilleder i vores fotodatabase. 
Det er her, hundeejerne kan se og købe billeder af deres hunde 
– eksempelvis fra Dansk Kennel Klubs internationale udstillinger, 
som vi altid dækker.
 
DET SKER hunden.dk indeholder en kalender, hvor man kan følge 
med i hundeverdenens arrangementer. Kalenderen opdateres 
primært via henvendelser fra brugere, der har lyst til at annoncere 
et hundearrangement.
 
MÅLGRUPPE Lige som bladet HUNDEN dækker Hunden.dk en 
meget bred målgruppe. Vi når primært voksne (i alle aldersgrup-
per) fra stort set alle samfundslag.

Wiegaarden Media
G R A P H I C  D E S I G N  I W E B  I P H O T O S  I W O R D S

OPSÆTNING Vi hjælper selvfølgelig gerne med opsætning af dit banner, hvis du fx ikke har et 
i den rigtige størrelse. Ønsker du et fast billede som banner (JPEG-billede) eller flere billeder, 
som skifter (GIF-animation), koster det kr. 990,-, mens et banner med bevægelse (Flash-animation) 
koster kr. 1.295,-.
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TOPBANNER
Her kan du være med i en 
bannerpulje, hvor størrelsen 
er 930 x 180 pixels, og prisen 
er kun kr. 1.500,- pr. uge. 

BOKSBANNER Dit banner 
på 300 x 250 pixels kan for 
bare kr.1000,- pr. uge blive 
en del af en bannerpulje.

BANNER-REKLAMER


