
Digitale formater 
og priser 2022
Annoncér i Kommunal Sundhed
Kommunal Sundhed er et uafhængigt digital nyhedsmedie, 

som udgives af Danmarks største sundhedsredaktion, Dagens 

Medicin, og er målrettet alle kommunale ledere, mellemledere, 

konsulenter og politikere, der arbejder med sundhed og syg-

dom.

Når du annoncerer i Kommunal Sundhed får du bannervisninger 

i både nyhedsbrevet og på kommunalsundhed.dk 

Annoncepakker:
Pakke 1 (kr. 6.000) – varighed: 1 uge

2 udsendelser med nyhedsbrevet Kommunal Sundhed + 1 uges 

bannervisninger på 3 placeringer på kommunalsundhed.dk

Pakke 2 (kr. 10.500) – varighed: 2 uger

4 udsendelser med nyhedsbrevet Kommunal Sundhed + 2 ugers 

bannervisninger på 3 placeringer kommunalsundhed.dk

Pakke 3 (kr. 18.000) – varighed: 4 uger

8 udsendelser med nyhedsbrevet Kommunal Sundhed + 4 ugers 

bannervisninger på 3 placeringer kommunalsundhed.dk

Se bannerspecifikationer på side 2
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Til hjemmesiden
Vi skal have ét banner i hvert af følgende størrelser:

• 300x250 (bredde x højde)

• 300x600

• 600x240

• 970x250

Max 200 kb. pr. banner.

Bannerne kan afleveres i et af følgende 3 formater:

1.  Statisk banner - ingen animation (tilladte filtyper: 

.jpg eller .png)

2.  Dynamisk banner – GIF-fil med ”animation”/frames, 

der skifter ( tilladte filtyper: .gif)

3.  Dynamisk banner - HTML-bannere med animation. 

( tilladte  filtyper: .html, .js, .jpg, .gif, .png) 

Vores site kører med responsivt design, hvilket der skal 

tages højde for, når man laver dynamiske HTML-bannere. 

Skriv til carsten.venoe@kommunalsundhed.dk for nær-

mere specifikationer vedr. HTMl-bannere

Har materialet har hvide kanter, skal der laves en sort 

ramme på 1px hele vejen rundt om materialet (så ban-

neret ikke flyder sammen med baggrunden).

Til nyhedsbrevet
• 500 x 200 px (bredde x højde)

Max 100 kb.

Banneret kan afleveres i ét af følgende 2 formater:

1.  Statisk banner - ingen animation (.jpg eller .png)

2.  Dynamisk banner – GIF-fil med ”animation”/frames, der skifter 
(tilladte filtyper: .gif)

HUSK: 
• Hvis materialet har hvide kanter, skal der laves en sort ramme på 

1px hele vejen rundt om materialet (så banneret ikke flyder sam-

men med baggrunden).

• Kun muligt at have ét link knyttet til banneret

• Det er ikke muligt at anvende animationer i banneret til nyheds-

brevet vha. HTML eller Flash. Animerede GIF-bannere fungerer i 

nyhedsbreve – vær dog opmærksom på at i Outlook bliver kun 

første frame/billede vist.
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