Skandinaviens största oberoende märkesinriktade bilsajt!

Annonseringsinformation för företag

Om AutoPower.se
AutoPower.se är skandinaviens största
märkesinriktade bilsajt och startade redan för 10 år sedan, i April 1997. Sajten
fokuserade på artiklar och diskussioner kring
bilmärket BMW och blev snabbt en mycket
populär mötesplats. Denna fokus lever kvar
än idag, och vår målsättning är att vara
den optimala sajten för alla som söker
information, åsikter, diskussioner och
annonser relaterade till BMW-bilar.
De mest välbesökta avdelningarna är forumet och annonsmarknaden PowerBörsen.
På sajten finns det en community där användarna kan lägga upp sina egna bilar i ett
galleri, skriva bloggar, ladda upp bilder och
mycket mer. Vi gör utförliga begagnatguider
för de vanligaste modellerna, och har under flera år utformat en mycket omfattande
guide som beskriver hur man går till väga
för att privatimportera bilar. Vi lägger mycket energi på att vårt redaktionella material,
såsom provkörningar och reportage skall
hålla hög standard.
Konceptet har visat sig mycket framgångsrikt – idag har vi i snitt över 700 000
besök per månad varav cirka 130 000
unika besökare – siffror som dessutom
ökar för varje månad! Forumet bubblar av
aktivitet och har totalt över 1 400 000
inlägg från 34 000 användare – ett
hetare forum är svårt att hitta! PowerBörsen
var något av en svensk pionjär för privata
bilannonser på Internet och har under åren
hanterat över 300 000 annonser.
AutoPower.se finns sedan mars 2007
med i KIA-index.

En bannerannons på AutoPower.se ger er en
helt unik möjlighet att nå en extremt köpstark målgrupp. Enligt en omfattande demografisk undersökning, med fler än 8100
svarande under perioden november 2006 till
april 2007, är 98% av våra besökare män
och 67% i åldrarna 25-49. 53% av besökarna uppger att hushållet har en nettoinkomst
på minst 22 500 SEK i månaden, varav 11%
uppger över 45 500 SEK. 76% av besökarna
är inne på AutoPower.se minst en gång i
veckan. Viktigt att poängtera är att hela
95% av våra användare har för vana att
köpa varor eller tjänster över Internet!
I yrkeslivet är 14% av våra besökare chefer,
och 10% egenföretagare. Kontakta oss för
att få del av hela undersökningen!
En viktig faktor att ta hänsyn till är att våra
besökare överlag är mycket nöjda med
sajten – hela 78% av våra besökare ger
AutoPower.se 8-10 poäng av 10 möjliga medan endast 1% tycker att sajten är
sämre än snittet (1-4 poäng). Som annonsör är det förstås mycket positivt att förknippas med en sajt där besökarna blir nöjda
och belåtna vid varje besök!
Eftersom hela sajten, inklusive forumet och
PowerBörsen, är helt egenutvecklad, har vi
mycket goda möjligheter att anpassa innehåll och layout enligt era önskemål på
exponering. Har ni ingen egen banner/annons hjälper vi gärna er med att ta fram en,
enligt era specifikationer. På de kommande
sidorna presenterar vi exempel på de mest
populära varianterna av banners!

Om avdelningarna
Forumet är vår största och mest levande
avdelning. Här samlas över 33 000 BMWentusiaster för att diskutera sitt bilägande.
Forumet är uppdelat i avdelningar för de
olika modellserierna, och därtill ett antal
modelloberoende avdelningar såsom Bilstereo/Navigation, Import, Försäkring/Värdering, Bilvård och Allmänt om bil/trafik.
PowerBörsen Är vår annonsmarknad för
begagnade BMW-delar och bilar. Till alla annonser får besökarna ladda upp hur många
och hur stora bilder de vill. Här finns också
en förträfflig annonsguide, som beskriver
hur man utformar annonsen för att enklast
få sålt sin bil! Företag får endast annonsera
under “Delar säljes” efter avtal med oss.
Modellguiden är platsen för den som söker
information om BMW’s modellutbud genom
åren. All relevant data på modeller från
sent sextiotal fram till idag finns här presenterade på lättöverskådligt vis. Vad är en
E65? Hur många hästar hade BMW M5 -92?
- Svaren finns i Modellguiden!
Begagnatguiden samlar viktig information att tänka på inför köpet av en begagnad
BMW. Här finns en generell checklista som
gäller alla BMW, och specifika guider för de
vanligaste modellerna.
Importguiden tillkom år 2000 och har
blivit en av våra mest uppskattade avdelningar. Den innehåller i princip all information
man kan tänkas behöva om man funderar
på att privatimportera en bil, samlad på 11
välfyllda sidor.

Provkörningar - namnet talar för sig självt.
Här testar vi allt från de senaste dieselmodellerna till ovanliga Alpina och gamla klenoder som BMW M1.
Nyheter innehåller förstås BMW-relaterade
nyhetsartiklar, men kan även vara en plats
för er som annonsör att nå ut med kampanjer och erbjudanden till våra besökare!
Reportage - här samlar vi reportage från
våra bevakningar av de stora internationella
bilsalongerna tillsammans med reseskildringar, produkttester och träffreportage med
mera.
Galleriet är till för att våra användare ska
kunna lägga upp information om och bilder
på sina egna ögonstenar, och givetvis kika
på andras!
Gör-det-själv - under denna rubrik finns
mekartips och en omfattande bilvårdsguide.
Bloggar ger våra användare en möjlighet
att dela bilägandets lycka och bedrövelser
med omvärlden.
Diverse samlar smått och gott, exempelvis Fotoskolan, Filarkivet och Roliga Vägarlistan.
PowerUser är vårt Community-system.
Som inloggad kan man skicka meddelanden,
skriva gästboksinlägg, söka efter entusiaster
i samma geografiska område, skriva blogg,
och mycket mera!

Klassikern
Detta är vår vanligaste banner. 468x60 pixlar. Visas överst
på samtliga sidor utom förstasidan. Slumpas fram bland
våra aktiva annonsörer och genererar ungefär 350 000
visningar per månad!

Widescreen
Widescreen-bannern är 250x120 pixlar och visas till höger. Det finns
även möjlighet till dubbel- (250x240) respektive trippelwidescreen
(250x360) varav den sistnämnda givetvis exponeras tydligast. Dessa
banners kan antingen visas konstant på samtliga sidor, vilket innebär
100-procentig exponering för alla besökare, eller definieras per
undersektion - exempelvis enbart i forumet. Kort sagt: en av sajtens
bästa exponeringsplatser!

Big Banner
Utrymmet överst kallar vi Big Banner. Här finns möjlighet att anpassa
sidans utformning enligt era önskemål avseende höjd och bredd på
bannern! En vanlig storlek är 728x90 pixlar. Kanske den allra bästa
annonsplatsen på hela sajten med över 4 miljoner visningar per
månad - ingen lär missa er annons! Möjlighet finns att definiera
sin placering per sektion. Väljer man exempelvis att enbart synas på
förstasidan genererar det likväl 500 000 visningar!

Menyknapp

120x60 pixlar enligt mottot “liten men naggande god”! Din banner
integreras i menyn och syns alltid, för alla besökare. Över en miljon
visningar per vecka - en siffra som talar för sig själv!

