
Giv din virksomhed en 
stærk profil på Glasfakta.dk

På Glasfakta.dk kan du møde dine kunder og  

præsentere din virksomhed, produkter og løsninger. Se de 

spændende muligheder og få sammensat en pakke, der præcis 

matcher dit behov og giver dig den stærkeste profil.

Inspiration

Viden

Rådgivning

leverandørreGister
Leverandørregisteret profilerer din virksomhed med logo,  

firmabeskrivelse og kontaktdata. Firmalogo kan også blive vist  
på forsiden af Glasfakta.dk.

logo i leverandørregister
Firmalogo vises i Leveran-

døroversigt. Logo linker 

til firmaprofil. 

Logoformat: 174 x 52 pixels.

Firmaprofil 
i leverandørregister
Firmabeskrivelse op til 1.024 

tegn samt kontaktdata. 

Har virksomheden artikler eller 

billeder på Glasfakta.dk, vises 

disse under firmabeskrivelsen. 

firmalogo vises på  
forsiden, kategori-/emne-
forsider samt galleriforside
Firmalogo vises i løbeban-

ner på Glasfakta.dk forside, 

kategori- og emneforsider 

samt galleriforside. Logo 

linker til firmaprofil.

Logoformat: 174 x 52 pixels.

Inspiration

Viden

Rådgivning

Kontakt Glasfakta på telefon 86 266 244 
eller e-mail salg@glasfakta.dk.



Bannerannoncer
Bannerannoncerne på Glasfakta.dk omfatter både traditionelle  

bannerformater og nye spændende formater, der indgår som 

en integreret del af webdesignet.

leverandørartikler oG 
produktBilleder

topbanner (930x180) 
på forside og alle 
øvrige sider
Standardbanner på forside 

og alle øvrige sider, der 

kan linke til fx firmaprofil i 
Leverandørregister eller 

egen hjemmeside. 

Format: 930 x 180 pixels.

megabanner (1600x1100) 
øverst på forsiden
Megabanner i storformat øverst på forsiden. 

Der er særlige krav til udformning af bannerne, 

så de matcher webdesign. Bannerne består af 

billede og tekstfelt med ”Læs mere” knap, der 

linker til fx leverandørartikel, firmaprofil i Leve-

randørregister eller egen hjemmeside. 

Format: 1600 x 1100 pixels.

leverandørartikel
Beskrivelse af virksomhedens produkter og løsnin-

ger samt visning af produktbilleder. Artikel og billeder 

placeres under relevant kategori. Virksomhedens 

kontaktinfo vises under artikel.  

 

Leverandørartikel vises sammen med op til  

4 billeder i format 1170 x 500 pixels. 

sidebanner (270x275) 
ved artikler
Sidebannerannonce ved 

artikler. Sidebanner kan 

linke til fx leverandørartikel, 

firmaprofil i Leverandørregi-
ster eller egen hjemmeside. 

Placering aftales.  

Format: 270 x 275 pixels.

mavebæltebanner (1600x720) 
på forside og under leverandørregister
Bannerannonce i specialformat på forsiden og 

under Leverandørregister. Banner består af billede 

og tekst med speciel beskæring. Mavebæltebanner 

kan linke til fx leverandørartikel, firmaprofil i Leve-

randørregister eller egen hjemmeside. 

Format: 1600 x 720 pixels.

Produkter og løsninger kan præsenteres i artikler med 

beskrivelse og billeder. Produktbilleder vises med billedtekster 

og link til Leverandørregister og egen hjemmeside.

leverandørbilleder 
under Galleri
Billeder af produkter og 

løsninger placeres blandt  

alle billeder og under  

relevant kategori. 

Billedformat: 1752 x 1200 

pixels. 

leverandørbilleder med tekst og links
Når man klikker på billedet, vises det i stor  

størrelse med billedtekst samt link til firmaprofil i 
Leverandørregister, egen hjemmeside eller artikel 

på Glasfakta.dk. 

Billedformat: 1752x1200 pixels. Billedtekst op  

til 200 tegn.

artikler og billeder  
vises ved firmaprofil
Leverandørartikler og 

produktbilleder vises ved 

firmaprofilen i Leveran-

dørregisteret. Se alle 

muligheder med Leveran-

dørregister på bagsiden.

Standardbanner ved 

Format: 300 x 250 pixels.

(300x250)


