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Digtalt fagmedie om turisme- og 
oplevelsesindustrien i Danmark 
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Få dit budskab ud til 15.000 besøgende hver måned 

MÅLGRUPPE 
 

Annoncering i TURISME24.DK er en effektiv måde til at få målrettede budskaber ud til ansatte i den 
danske turisme-og oplevelsesindustri. 

Læserne af TURISME24.DK er typisk ansat i: 

• VisitDenmark og destinationsselskaber  
• Overnatningssteder: Hoteller, konferencecentre, ferieboliger, campingpladser m.v. 
• Transportvirksomheder: Tog, busselskaber, Metro, taxi, rederier og biludlejning 
• Rejseservice: Rejsebureauer og rejsearrangører 
• Restauranter 
• Kultur og forlystelser: Museer, zoologiske haver, forlystelseparker 
• Brancheorganisationer 
• Offentlige myndigheder 

 

BANNERANNONCER 
Størrelser er på desktop version. 
Responsive bannere på 
mobilversion. 

WEBSITE NYHEDSBREV 
(udsendes på alle hverdage) 

 Pris pr uge Pris pr. uge 
STØRRELSE DKK DKK 
930 x 180 px 3.000 - 
300 x 600 px 2.000 - 
300 x 250 px 1.500 - 
160 x 600 px 1.000 - 
530 x 400 px - 1.500 
530 x 200 px - 1.000 
Andre formater efter aftale. 
Gennemsnitlig open rate i nyhedsbrev er 60 %. 

 

Annoncer i TURISME24.DK kan kombineres med annoncer i søstermedierne CHECK-IN.DK og 
STANDBY.DK.  
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JOB ANNONCE  

SPONSORERET ARTIKEL 
 
Har du et budskab, du ønsker at bringe videre 
til ansatte i den danske turisme- og 
oplevelsesindustri? 

 

Vores sponsoreret artikel (advertorial) giver 
betydelige fordele for linkbuilding og SEO. 

En sponsoreret artikel (advertorial) er betalt 
indhold designet som en nyhedsartikel med en 
eksplicit erklæring om, at indholdet er 
kommercielt. 

DKK 1,500 | pr. uge 

 

JOBMARKED  
 
Sammen med vores søstermedier CHECK-
IN.DK og STANDBY.DK driver vi det mest 
målrettede jobmarked i danske rejse-, turisme- 
og luftfartsbranche. 

En jobannonce på TURISME24.DK er det naturlige 
valg i rekrutteringsprocessen. 

• Forsideeksponering med logo og jobtitel i 
30 dage 

• Opslag på vores sociale medier 
(Facebook og LinkedIn) 

• Link til jobopslag i vores daglige 
nyhedsbrev 

DKK 2.950 | TURISME24.DK 
DKK 4.950 | To medier 
DKK 6.950 | Tre medier 

 

 

 

 

ABONNEMENT 
 
Med et abonnement på nyheder fra 
TURISME24.DK kan du holde dig opdateret på 
den seneste udvikling inden for turisme- og 
oplevelsesindustrien i Danmark.  

DKK 995 | 12 måneder 
DKK 285 | 3 måneder 
DKK   95 | 1 måned 

Vores abonnementer er opdelt i BASIC, PLUS og 
PREMIUM i forhold til, hvor mange af vore medier, 
som du ønsker at købe adgang til. 

Bestil abonnement her. 

 

GENEREL INFORMATION  
 
Følgende betingelser er gældende, medmindre 
andet er angivet eller aftalt. 

• Priser er gældende fra d. 1. januar 2023 
• Kombinations- og mængderabat på 

forespørgsel. 
• Alle annoncetakster er eksklusive 25 % 

moms. 
• Medieprovision og 

informationsgodtgørelse efter aftale. 

• Betalingsbetingelser er 14 dage netto, 
medmindre andet er aftalt. 

 

KONTAKT 
 

Travelmedia Nordic ApS 
Majsmarken 1 
DK-9500 Hobro 
Danmark 

Telefon: +45 96 40 15 15 
E-mail: sales@travelmedianordic.com 

CVR: DK34202087 

https://turisme24.dk/abonnement/
mailto:sales@travelmedianordic.com

