
Kontakt: 
annonser@salt-

peanuts.eu  
Johan Hauknes 

johan@salt-peanuts.eu 
 

(+47) 48 000 733 
 

Annonsering på salt peanuts* 

Fra salt-peanuts.eu får du direkte link til din nettside og treffer en målgruppe direkte som er av de mest 
aktive følgerne av improvisert og annen sterk musikk i hele Norden. 

Foreløpig tilbyr vi kun toppbanner-annonsering. 

 

Type Format Totalpris 
Topbanner 1140x100 NOK 6 000 

 
Alle priser pr. måned ekskl. mva. 
 
Annonsering på forsiden. 
 
Alle priser over gjelder pr måned. Minste kampanjelengde 2 uker. 
Pris kampanjelengde 2 uker: 60% av månedspris 
 
Materiellfrist: Senest kl 12.00 fredag før kampanjestart 

Formater: gif, jpg, png 

Vi tilbyr utforming av annonsen for et tillegg på kr 750,-. 

Modulkart nettannonser 
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Ta kontakt for mer informasjon. 

 

Materiellkrav nettannonser 

Formater og størrelse: Annonser leveres i formatene jpg, gif eller png. Vi foretrekker jpg. 

Linker: URL, det vil si hvor annonsen skal linkes til, må alltid spesifiseres. 

Delte plasser: Antall annonser per annonseplass er for toppbannere maksimalt 2 samtidige. 

Hvis vi skal utarbeide annonse må følgende leveres av oppdragsgiver: 

•Bilder og logoer må leveres i høyoppløst versjon. 

•Størrelse/format må være spesifisert ved bestilling. 

•Animert gif kan inneholde maksimalt 2 vekslende motiver. 

Leveringsfrister: Ferdig materiell: senest fredag kl 12:00 uken før publisering. 

For utarbeidelse av annonse: senest 1 uke før publisering. 

Annonseforespørsel og -materiell kan sendes til annonser@salt-peanuts.no. 

 

Vi prioritere annonser som faller klart innenfor musikkindustriens virkefelt. Dette omfatter 
musikkutøvere, og produsenter, festivaler og klubber, tidsskrift og forlag som opererer på områdt 
musikk, plateselskap og distribusjonsplattformer for musikk, osv. 

Vi forbeholder oss retten til å avvise annonser som ikke er i samsvar med salt peanuts*’ redaksjonelle 
profil og innhold. 

 

Andre forespørsler kan rettes til johan@salt-peanuts.eu.  
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Medieplan salt peanuts* 

Markedsdata pr juli 2018 

 

 

I tallene over er robot-søk og andre auto-hits fjernet. Dette er tall for reelle besøk til salt-peanuts.eu. Vi 
har vel 60 000 sideoppslag pr måned, fordelt over ca. 20 000 besøk. Hvert besøk varer i gjennomsnitt 
om lag tre minutter og involverer over 3 sideoppslag.  

På månedsbasis er det ca 13 000 unike besøkende (målt etter IP-adresse, ikke personer – flere personer 
kan ha aksess til samme IP-adresse (arbeidsplass, hjemme, studiested osv.) I gjennomsnitt kommer 
hver besøkende tilbake to ganger i måneden. 

Tallene har økt jevnt og trutt fra oppstarten i juli 2014, i løpet av årene 2014-18 har antall månedlig 
besøkende blitt firedoblet. 

Laptop og desktop-maskiner dominerer – opp mot 70% av leserne bruker Windows, Mac eller Linux 
operativsystem. 

Operativsystem Sideoppslag Prosent 

Windows 205,373 46.5 % 

Unknown 122,029 27.6 % 

Månedsperiode Unike 
besøkende 

Antall 
besøk 

Sideoppslag Båndbredde 

Total 2015 43 567 97 620 530 900 71,53 GB 

Gj.snitt pr mnd 2015 3 631 8 135 44 242 5,96 GB 

pr besøkende 
 

2,24 12,19 1,64 MB 

pr besøk 
  

5,44 733 KB 

Gjennomsnitt 390 sek     
      

Total 2016 81 638 204 804 726 937 126,05 GB 

Avg 2016/month 6 803 17 067 60 578 11 GB 

pr visitor  2,51 8,90 1,54 MB 

pr visit   3,55 615 KB 

Gjennomsnitt 285 sek     

   
   

Total 2017 (jan-jul) 151 711 256 704 752 640 112,63 GB 

Avg 2017/month 12 643 21 392 62 720 9,39 GB 

pr visitor  1,69 4,96 0,76 MB 

pr visit   2,93 157 KB 

Gjennomsnitt 209 sek     

      

Total 2018 (jan-jun) 97 428 136 923 441 554 87,56 GB 

Avg 2018/month 13 918 19 560 63 079 12,51 GB 

pr visitor  1,41 4,53 0,92 MB 

pr visit   3,22 208 KB 

Gjennomsnitt 176 sek     
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iOS 58,943 13.3 % 

Macintosh 29,677 6.7 % 

Java 13,917 3.1 % 

Linux 11,373 2.5 % 

 

Hver tredje leser bruker nå Firefox, mens Internet Explorer og Microsofts nye Edge er falt raskt 
nedover listene. 

Browsers Sideoppslag Prosent 

Firefox 147,755 33.4 % 
Unknown 127,830 28.9 % 
Google Chrome 45,895 10.3 % 
IPhone (PDA/Phone browser) 35,459 8 % 
Safari 33,836 7.6 % 
Mozilla 17,334 3.9 % 
MS Internet Explorer 16,013 3.6 % 
Edge 14,132 3.2 % 
Opera 1,641 0.3 % 

 

salt peanuts* er kjent for sine lesere. Minst tre av fire besøk ankommer webstedet direkte, mens nær 
20% kommer fra andre sider – av dette er 2/3 fra facebook.  

Direkte via webadresse 81.6 % 

Link fra søkemotor 3,6 % 

Link fra ekstern side (lesernes egne websider, 
facebook o.a.) 

14.5 % 

 

Det indikerer at vi har en trygg og god leserbase, hvor våre gjester ikke bare kommer tilbake igjen, 
men også blir på webstedet relativt lenge, med 3-4 sideoppslag per besøk. 

Samtidig har vi maktet å rekruttere nye lesere fra vårt primære geografiske virkeområde i de nordiske, 
baltiske og øvrig nord-europeiske land. 


