Syns där det händer!
Visa upp ditt företag i direktsändning under
ATL TV –– den ledande nyhetskanalen inom de gröna näringarna.
Det självklara valet för dem som arbetar inom jord, skog och
entreprenad, det vittnar våra TV-siffror om.
Det ambitiösa målet vi satt upp –– 5 000 startade strömmar i veckan
–– har uppnåtts varje vecka sedan starten och nu är vi uppe i 10 000!
I år erbjuder vi dig som företagare att synas under våra livesändningar på Borgeby Fältdagar 27––28 juni 2018.
Missa inte denna unika möjlighet!
Vi erbjuder dig två olika exponeringsalternativ:
Pre-rolls & Commercials och Xpress advertising.
Vår egen Creative studio hjälper dig att producera
ett professionellt material.

PRE-ROLLS
& COMMERCIALS

29 000:exkl. moms

Kontakta någon av våra säljare
för mer information

PRE-ROLLS & COMMERCIALS
– reklaminslag före och mellan inslag i ATL TV
• Sponsorskylt i vår studio under Borgebydagarna
• Er logotyp finns med i våra nyheter som sprids inför Borgeby
• Snabb pre-roll, fyra sekunder
• Två st två minuters reklaminslag i ATL TV LIVE varje dag på mässan
Linda Grimstedt

27––28 juni 2018

Visa upp dina produktnyheter i
under Borgeby Fältdagar 27––28 juni 2018

X-PRESS
ADVERTISING

9 500:exkl. moms

Kontakta någon av våra säljare
för mer information

*

X-PRESS ADVERTISING
– informera om dina produktnyheter i ATL TV
• Berätta om era produktnyheter i ATL TV. Vår Creative Studio filmar på plats
i er monter och producerar ett filminslag på cirka 1:30 minuter som visas i
varje sändning i ATL:s livesändning under Borgeby Fältdagar

• Ni får den färdigproducerade filmen anpassad
för era sociala kanaler och er hemsida

• Vi delar filmen i våra sociala medier
• Filmen kommer att finnas tillgänglig på ATL.nu under ett år efter
produktionen samt givetvis vara tillgänglig i den arkiverade livesändningen

• Er logotyp finns med i våra nyheter som sprids inför Borgeby Fältdagar
OBS – Begränsat antal paket

– lantbrukets ledande affärstidning
Nyhetsledande journalistik inom jord, skog och entreprenad
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