
 

 

 

 

 

Få dit budskab ud til mere end 120.000 iværksættere 

og selvstændige erhvervsdrivende 
 

Portalen Amino.dk er stedet hvor alt fra nystartede iværksættere, op til erfarne selvstændige 

erhvervsdrivende deler viden, ressourcer og netværker.  

 

Amino kendetegnes ved at tilbyde annoncører og samarbejdspartnere en høj grad af fleksibilitet samt 

mulighed for integration for maksimalt udbytte.  

 

Amino pakketilbud – Stor synlighed til attraktive priser 
 

 

 

   
Pakke 1 - spar 30 pct  Pakke 2 - spar 50 pct 

60.000 bannervisninger  175.000 bannervisninger 

Format 240x400  Format 930x180 

Pris 10.000 kr.  Pris 25.000 kr. 

 

• Amino.dk er Danmarks største onlinemedie for iværksættere og selvstændigt erhvervsdrivende 

• Amino.dk’s brugere er overvejende beslutningstagere og er primært i alderen 20-40 år  

• Amino.dk er et medie i vækst – Vi har en årlig fremgang i antal brugere på mere end 100 pct. 

 

Kontakt os for yderligere information om mulighederne på Amino.dk: 

 

Nicolai Frisch 

Tlf. 2681 8128 

nicolai@amino.dk  



 

 

 

 

Amino er startet af serieiværksætteren Martin Thorborg i 

2005 og rundede i august 2008 mere end 120.000 månedlige 

brugere som samlet så mere end 1,2 mio. sidevisninger. 

 

Amino er bygget op om tjenesterne: 
    

  

 

Amino debat 

Online community for iværksættere  og selvstændigt 

erhvervsdrivende. 

     

Amino Virksomhedsbørs 

Danmarks største online B2B markedsplads med mere end 

1.000 virksomheder til salg for 1,4 mia. kr. 

  

Amino Lokalebørs 

Ambitionen er at skabe Danmarks største og mest effektive 

børs for lejere og udlejere af erhvervslokaler. 

  

Amino Bestyrelsesbørs 

Netværk med mere end 350 kompetente bestyrelseskandidater fra erhvervslivet.  

 

Annonceformater og priser 
 

    Banner Størrelse Sektion Pris (CPM)
1
 

Megabanner 

(Øverst på siden) 
930x180 

Forside Amino 

Forside Virksomhedsbørs 

Run of site  

350 

350 

300 

Topbanner 

(Øverst på siden) 728x90 

Forside Amino 

Forside Virksomhedsbørs 

Run of site 

240 

240 

160 

Skyscraber 

(I menuen til 

højre) 
240x400 

Forside Amino 

Forside Virksomhedsbørs 

Run of site 

300 

300 

240 
 

 1 CPM er prisen pr. 1.000 visninger. Priserne er ekskl. moms 

   
Sponsorater og kreative løsninger 

På Amino.dk har du som annoncør mulighed for at tegne 

sektions-sponsorater samt i samarbejde med Amino få 

udarbejdet specielle kreative løsninger. Kontakt adm. 

direktør Nicolai Frisch på tlf. 2681 8128 eller e-mail 

nicolai@amino.dk for yderligere information. 

 

Kravspecifikationer 

Ved brug af flash bannere skal der leveres en tilhørende gif-

fil samt indsættes et clickTAG. Bannerne må max vægte 30kb 

samt animere op til 25 sekunder. Sponsorater skal være 

statiske og max vægte 10kb 

 

Se yderligere specifikationer samt eksempler på 

www.amino.dk/annoncer 
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