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JOBannoncer

Stillingsbørsen er blandt Globalnyts mest besøgte sider. Globalnyt er det førende 
danske medie for læsere med interesse for udviklingslande og de organisationer, 
der arbejder for udvikling. 6.000+ abonnenter modtager 3 gange om ugen Global-
nyts populære nyhedsbrev med 5-6 historier om udvikling. På hjemmesiden finder 
læserne dagens vigtigste nyheder. Globalnyts nyheder er helt gratis for læserne.
Globalnyts annoncer er en populær informationskilde for de mange, der arbejder 
i NGO-branchen eller som er på vej ind i dette udfordrende og spændende arbejd-
sområde. Globalnyt ejes og udgives af den selvstændige Foreningen Globalnyt, der 
har til formål at tilvejebringe fakta baserede informationer og gennem kritisk og un-
dersøgende journalistik at være det toneangivende medie i Danmark for oplysning 
om udviklingslandene. 

Priser jobannoncer
Alle beløb er eksklusiv moms og annoncemateriale

Jobbanner PREMIUM pris kr. 9.900
Ekstra synlighed af din stillingsannonce:
• Topbanner B: 1140 x H: 180 px på forsiden af Globalnyt
• Stort topbanner B: 728 x H: 90 px på forsiden af Globalnyts nyhedsbreve
• Banner B: 320 x H: 100 px vises i rotation på forsiden og undersider
• Inkluderer detaljeret stillingsbeskrivelse i Stillingsbørsen i hele annonce-

perioden
• Løbende medtagelse i samtlige nyhedsbreve i annonceperioden 

Jobbanner PLUS pris kr. 6.575
Ekstra lang periode frem til ansøgningsfrist:
• Banner B: 320 x H: 100 px 
• Annoncebanner vises i rotation på forsiden og undersider
• Inkluderer detaljeret stillingsbeskrivelse i Stillingsbørsen i hele annonce-

perioden
• Løbende medtagelse i samtlige nyhedsbreve i annonceperioden 

Jobbanner BASIS pris kr. 3.975
2 ugers standard annoncering
• Banner B: 320 x H: 100 px 
• Annoncebanner vises i rotation på forsiden og undersider
• Inkluderer detaljeret stillingsbeskrivelse i Stillingsbørsen i 2 uger
• Annoncebanner i alle nyhedsbreve i 2 ugers (6 indrykninger)
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Unikke Besøgende
105.000 pr. måned

Sidevisninger
125.000 pr. måned

Besøg
117.000 pr. måned

Alle bannerannoncer placeres på forsiden af Globalnyt og i rotation på artikelsider-
ne og samtidigt i Nyhedsbrevet, der udkommer hver mandag, onsdag og fredag til 
6.000 abonnenter.

Materialekrav  
Materiale til bannerannoncering skal leveres som enten GIF eller JPG og må maks. 
være 100 KB. 
’Stillingsbeskrivelse’ modtages som Word-fil eller link til visning på Stillingbørsen.



Flere Medier
Hos Os

Information vedr. betingelser for annoncering, levering af elektronisk materiale samt godtgørelse til mediebureauer kan 
ses på vores hjemmeside www.dmfnet.dk

Nyhedsbrev
Globalnyt udsender hver mandag, onsdag og fredag et nyheds-
brev til 6.000 modtagere med de seneste nyheder og en opda-
teret kalender med kommende arrangementer. Nyhedsbrevet 
indeholder også jobannoncer og navnenyt. Nyhedsbrevet 
modtages og læses aktivt af brugerne og åbningsraten er på hele 
35 % i gennemsnit, hver gang.
Når du annoncerer på Globalnyt.dk med en job- eller banner- 
annonce, så kommer du automatisk med i nyhedsbrevet. 

Særlige stillinger
Der gives 50 % rabat på deltidsstillinger (max. 20 timer) 
Jobopslag hvor der ikke ydes løn vil vi gerne indrykke uden be-
regning på stillingssiden ulønnede stillinger uden banner.

Materialefrist
Materiale til jobannoncer skal leveres senest 1 arbejdsdag før 
kampagnestart og sendes til globalnyt@dmfnet.dk vedlagt 
specifikation om kunde og kampagneperiode.

Betingelser
Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider 
mod globalnyt.dk’s interesser. Kan en annonce forveksles med 
redaktionel tekst, skal den forsynes med ordet ”Annonce”. Alle 
reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt. Hvis 
materialefristen overskrides, bortfalder reklamationsretten.
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Modtagere
ca. 6.000

Udsendes
3 gange om ugen

Åbningsprocent
35%
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