
DANSKHV.DK/BANNER

BANNER-REKLAMER

BOKS 1 Dit banner på 300 x 250 pixels kan for 
bare kr. 1.000,- pr. uge indgå i en pulje på syv 
bannere med ca. 70.000 samlede visninger pr. 
uge. Dette er det mest viste boksbanner.

BOKS 2 Samme str. banner på 300 x 250 
pixels kan for bare kr. 800,- pr. uge indgå 
i en pulje på syv bannere med ca. 60.000 
samlede visninger pr. uge.

ANDRE BOKSBANNERE Længere 
nede på siden findes yderligere 6 ban-
nere, som varierer i pris fra kr. 500,- pr. 
uge. Størrelsen er den samme, 300 x 250 
pixels.

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,-
Opsætning af animerede HTML5 bannere koster kr. 1.495,- 

TOPBANNER Her kan du være med i en pulje 
på syv bannere med et samlet ugentligt antal 
visninger på ca. 90.000. Størrelsen er 930 x 180 
pixels, og prisen er kun kr. 1.500,- pr. uge.

Danskhv.dk er den officielle hjemmeside for Dansk 
Hestevæddeløb, som er det fælles driftsselskab for trav- 
og galopsporten i Danmark. Danskhv.dk er en nyheds-
drevet hjemmeside, hvor der er fokus på aktualitet og 
kvalitet.
De skrivende journalister på Danskhv.dk har mange års 
erfaring inden for trav- og galopsport, og har derfor et 
særdeles stort netværk. Således er der hurtig adgang til 
sportens aktører, uanset om det er amatørkusken, der 
vinder sit første løb i karrieren eller det er elitekusken, 
som netop har vundet Dansk Trav Derby.

Danskhv.dk dækker hele hestevæddeløbssporten. 

Både trav og galop. Hver dag. Året rundt.

Danskhv.dk har primært fokus på danske trav- og 
galopløb, men dækker naturligvis også større trav- og 
galopløb i udlandet, især hvis der er danske interesser 
involveret.
På Danskhv.dk finder man alt, hvad der er værd at vide 
om trav og galop. Lige fra startlister, propositioner, 
resultater, sæsonplan og download af travprogrammer 
til informationer om løbsdage og events på Danmarks 
ni væddeløbsbaner. Der findes også en separat sektion 
for ponyvæddeløbssporten.

     


