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Formål 
 

Udkik er med sine mere end 380.000 sider en af verdens største 

sites for lystsejlads. Udkik’s formål er at levere maritim information 

og skabe kontakt mellem sejlere samt at stille annonceplads for 

køb og salg af varer og tjenesteydelser til rådighed for såvel priva-

te som forhandlere. 

 

Målgruppe 
 

Den nye sejler, der står for at skulle anskaffe sig en båd. Den erfar-

ne sejler, der i forbindelse med vedligehold af sin båd har behov 

for alt - lige fra indkøb af ny motor eller reservedele hertil, nye sejl, 

eller indkøb af nyt elektronisk udstyr, osv. 

 

Internationale kampagner 
 

Udkik præsenteres på 11 sprog. Det giver en mulighed for at køre 

såvel nationale som internationale kampagner på et eller flere 

udvalgte sprog. 

 

Ikke-maritim annoncering 
 

Udkik er et maritimt site og optager derfor som udgangspunkt kun 

annoncer, der henvender sig til den maritime kundekreds. 

 

Andre typer af annoncer kan dog optages efter aftale. Udkik for-

beholder sig ret til til enhver tid at afvise materiale, der afviger fra 

sitets image. 

 

Brugeradfærd 
 

Hver besøgende bruger i gennemsnit 4 minutter per besøg og ser i 

den tid 9 sider. Fordelingen af viste sider for hhv. sejl- og motorbå-

de er 80/20. 

 

Ved at benytte Udkik.dk sikrer du dig, at hvert klik er relevant. 
 

MEDIA KIT 2017 
 

Udkik.dk 

Media Kit 2021 

Maritim information og handel for såvel forhandlere som private 
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Bannerplacering 

Banner CPM 

(DKK) 
  

Topbanner 
1240 x 180 (A) 

930x 180 

150 

Sticky banner 
140 x 600 

160 x 600 (B) 

 

150 

Sidebanner 
300 x 80 (C) 
 

120 

Sidebanner 
300 x 250 (D) 
  

120 

Sidebanner 
300 x 250 (E) 
  

105 

Sidebanner 
300 x 250 (F) 
  

75 

Sidebanner 
300 x 250 (G) 
  

60 

Search-banner  
728 x 90 (H) 
  

120 

Bundbanner 
1240 x 180 (I) 
930x 180 

105 

Priser er excl. moms 

Rate Card 
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1024 x 180 

(A) 

160 x 600 

(B) 

300 x 80 

(C) 

300 x 250 

(D) 

300 x 250 

(E) 

300 x 250 

(F) 

300 x 250 

(G) 

768 x 90 

(H) 

1024 x 180 

(I) 

Tilbud 
På kampagner på 12 måneder eller mere gives 30% rabat. 
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Animation 
 

Af hensyn til brugerne, må animationer ikke loope mere end tre gange eller indeholde én lang 

sekvens af mere end 15 sekunders varighed. I den forbindelse anbefales det at lave en mindre  

forsinkelse på animationsopstarten for at sikre, at brugerens har fået uploadet siden inden ani-

mationen begynder. 

 

Lyd 
 

Lyd er ikke tilladt. 
 

Banner Format Type Vægt Loop Animation 
            

Topbanner 970 x 90 

930 x 180 

1024 x 180 

gif, jpg, png Max 45 KB Max 3 Max 15 sec. 

Bundbanner 970 x 90 

930 x 180 

1024 x 180 

gif, jpg, png Max 45 KB Max 3 Max 15 sec. 

Search-banner 768 x 90 gif, jpg, png Max 30 KB Ingen Ikke tilladt 

Sidebanner 300 x 250 gif, jpg, png Max 45 KB Max 3 Max 15 sec. 

Sidebanner 300 x 80 gif, jpg, png Max 30 KB Max 3 Max 15 sec. 

Sticky banner 140 x 600 

160 x 600 

gif, jpg, png Max 45 KB Max 3 Max 15 sec. 
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Targeting 
 

Sprog: dansk, engelsk, finsk, fransk, hollandsk, italiensk, 

norsk, polsk, rumænsk, svensk og tysk. 

 

Aflevering af bannere 
 

Materialet skal sendes per mail til banner@udkik.dk 

 

Oplys altid følgende 
 

- Størrelse på banneret (bredde x højde) 

- URL (web-adressen) som banneret skal linke til. 

- Hvor på siden banneret ønskes placeret. 

- Start- og slutdato for kampagne. 

- Ønskede antal visninger i kampagneperioden. 

- Hvilket sprog banneret ønsket vist på (se targeting) 


