Mediadata
resor.de
resor.de ger användbara tips & utsökt
information för en skonsam semester,
avkopplat resande & utvalda resmål &
naturupplevelser i Tyskland & norra
Europa. Spännande berättelser,
intressanta inblickar & mycket mer för ett
lugnt & avkopplat resande. Var med &
presentera din idé, din produkt, din
service, din region!

UPPTÄCK BORTOM TURISTSTRÖMMEN TYSKLAND &
EUROPAS NORRA REGIONER
På resor.de finner användaren ett unikt utbud av information, och erbjudande av resor &
aktiviteter. Med personliga rekommendationer, rapporter & tips om länderna Tyskland,
Finland, Sverige, Norge, Island och även de baltiska länderna Estland, Litauen och Lettland.

RESOR MED INNEHÅLL, ETT MEDVETET OCH AVSLAPPNAT RESANDE.

resor.de - Ett projekt från nordic promotion

Information- & reseportalen resor.de
IDEEN SOM FINNS BAKOM resor.de
"resor" lånat från svenska, betyder inget annat än resa. Så klart, minnesvärd och utan krångel. Så
ska också information vara. Du kanske tror att det bara är ännu en av de otaliga portaler, som
handlar om resor, som är full med reklam och information på varje sida hur underbart det är och
att du absolut måste resa dit. Nu måste jag göra dig besviken, för med över fyrtio års erfarenhet
av turism, som entreprenör, är det inte vad det handlar om. Det handlar inte om att göra
någonting bättre än vad det är. Eller att marknadsföra det så ekonomiskt som möjligt, utan
snarare att beskriva något som jag och andra gillar och presentera resmål som inte
nödvändigtvis är kända. Dessutom att presentera olika resmål som ger så lite utrymme som
möjligt för en hektisk vardag. Med resor.de borde du kunna njuta av din resa med alla dina
sinnen på ett mer medvetet sätt, borta från turistströmmarna.
Vi från Nordic Promotion arbetar för att vi skall lyckas. För att kunna genomföra det på nätet
jobbar vi med Stefan Georgi Technology, som jag har arbetat framgångsrikt med, som
researrangör i femton år.
Burckhard Specht

MÅLGRUPPEN
För destinationen Tyskland & Europas norra regioner, på portalen resor.de, kommer användaren
att hitta mycket intressant information för att kunna planera en resa bort från turistmassorna.
Här finner man hotell, restauranger och kafféer, researrangörer, leverantörer av aktiviteter,
transportmedel, guider, och massor av service. Självklart också personliga rekommendationer,
berättelser och tips.
Vi vänder oss härmed till en växande och köpstark målgrupp i Tyskland, som - reser utanför
högsäsongen,
- och inte vill vara där massorna är,
- letar efter avkoppling och njutning på semestern,
- vill uppleva intressanta aktiviteter, men ingen action,
- förlitar sig inte på billiga flyg, billiaga hotell, kryssningar och trånga stränder,
- letar efter individuella upplevelser i naturen och kulturen.

MARKNADEN
På resor.de ´s portal, presenterar du ditt företag, din produkt eller tjänst med ett
redaktionellt inlägg från STANDARD till PREMIUM. Som partner för resor.de får du en
kostnadseffektiv och högkvalitativ professionell presentation av din produkt, som ses av många
potentiella semesterfirare från Tyskland, Österrike och Schweiz som letar efter detaljerad och
speciell information.
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REKLAMFORMAT
DITT INLÄGG
Rubrik
Kort text
Kontaktuppgifter

Bild

STANDARD INLÄGG






PLACERING
Listplacering
TIDSLÄNGD & KOSTNADER
Tidslängd
Engångskostnader för setup
Årliga kostnader

FÖR INTRESSERADE FRÅN
UTLANDET
Översättning av ditt inlägg

KOMMENTAR
max 70 tecken mellanslag ingår
max. 250 tecken mellanslag ingår
Mini hemsida med adress, telefon,
webbadress med en länk till din
hemsida
1 foto - startmaterial:
storleken minimum 1920 x 1080px
Foto fri från rättigheter
Först inkommen bokning
prioriteras

12 månader
20,00 EUR
72,00 Euro/år
[6,00 EUR/ månad]

25,00 EUR

Betalning årsvis

Från ett skandinaviskt språk eller
från engelska till tyska

STANDARD INLÄGG

PREMIUM INLÄGG
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Gör av ditt sandart inlägg ett premiuminlägg
PREMIUM INLÄGG
DITT INLÄGG
DIN REPRESENTATIVA
LANDINGPAGE PÅ
resor.de
Rubrik
Kort text
Presentation av din
löpandetext
Kontaktuppgifter +
vägbeskrivning

PREMIUM INLÄGG







Presentation av dina
egna bilder



Kampanje, erbjudande,
standarpriser, dina
erbjudande i listformat
TIDSLÄNGD &
KOSTNADER
Tidslängd
Engångskostnader setup
Årliga kostnader



YTTERLIGARE
ALTERNATIV:
PREMIUM PLACERING
TEMASIDA
Premium placering

PREMIUM PLACERING
STARTSIDAN
Bild-text-länken till din
ladningsida

FÖR INTRESENTER FRÅN
UTLANDET
Översättning av din
ladningsida

12 månader
44,00 EUR
168,00 EUR /år
[14,00 EUR/ månad]

KOMMENTAR
Sökmotoroptimerad hemsida med detaljerad
information, kontaktupgifter, länk till
fotogalleri
max 70 tecken mellanslag ingår
max. 250 tecken mellanslag ingår
max 2500 tecken mellanslag ingår, underlinjer
med länkar till din hemsida som du väljer
adress, telefon, webbadress med länk till din
hemsida
GPS, positionskarta
max 10 foton - att starta med:
minimum storlek: 1920 x 1080 px
bilder utan tredje parts rättigheter
max. 8 erbjudanden

Betalning årsvis

40,00 EUR/ månad

Premiumplacering på ämnesrelevant sidan

60,00 EUR/ månad

Premiumplacering på portalens startsida
resor.de

125,00 EUR

Från ett skandinavikt språk eller från engelska
till tyska

Alla prisuppgifter plus 19% moms. I Tyskland. Inom Europa Ust. Fri, på grund av reverse charge, Art 44
Stand: Januar 2021
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KONTAKTE

resor.de Ein Projekt von nordic promotion

TECHNISCHE REALISIERUNG

nordic promotion
z. H. Burckhard Specht
Lehmkuhlen 1d
25337 Elmshorn
Deutschland

Stefan Georgi Technology
XgeoTec systems TRAVEL EDITION
Lerchenbergstr. 107 A
99880 Waltershausen OT Winterstein
Deutschland

Tel.: +49 (0)171 - 490 22 12
service@nordic-promotion.de
www.resor.de

Tel.: +49 (0)36259 - 31 72 20
resor@xgeotec.com
www.xgeotec.com

INSERAT ONLINE BUCHEN

www.resor.de/buchungsformular.aspx

SOFTWARELÖSUNGEN FÜR REISEVERANSTALTER, TOURISMUSORGANISATIONEN & TOURISTIKER

www.xgeotec.com

TRAVEL EDITION - DAS SOFTWARE KOMPLETTSYSTEM DER BRANCHE - ALLES UNTER EINEM ONLINE DACH
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