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Nytt annonsenettverk for mindre bedrifter (og
nettsteder)

Endelig er det kommet et norsk annonsenettverk for bannerannonser
som er skreddersydd for både mindre annonsører og mindre
nettsteder. Startsiden-gründer Tom Ottmar står bak.

Nyskapningen heter Massevis (www.massevis.no), og
som navnet antyder er hensikten å skaffe massevis av
oppmerksomhet gjennom å formidle kontakt mellom
massevis av annonsører og massevis av nettsteder.

Ifølge gründer Tom Ottmar er bakgrunnen at de
eksisterende banner-nettverkene har lite å tilby både de
mindre nettstedene og de mindre annonsørene.

- Vi skal være et tilbud til bedriftene som vil prøve seg på
bannerannonsering i litt mer beskjedent format, sier han. - Det finnes
massevis av mindre bedrifter som er opptatt av å skape resultater på
web, men ikke har storannonsørenes budsjetter.

Ottmar mener at ikke bare annonsørene men også de mindre nettstedene
mangler gode løsninger. Dette er snakk om nettsteder som ønsker
inntekter fra bannerannonsering, men som ikke selv har en salgsavdeling
til å ta seg av den krevende salgsjobben.

- Vi vil at også de mindre nettstedene skal ha muligheter for
annonseinntekter. Det er mulig å kombinere avtaler med oss med avtaler
fra andre aktører, men vårt unike fortrinn er at vi har større annonser og
faste priser per klikk, sier han.

Ottmar, som står bak Massevis, var også ansvarlig for en av Norges aller
første internett-suksesser: Portalen ABC Startsiden (senere bare
Startsiden). Det skal bli spennende å se om Ottmar har skapt nok en
nettsuksess, denne gang innen reklamemarkedet.

 

 

 

Bli en enda bedre
nettredaktør!

 

Abonner på nyhetsbrevet
vårt i dag, så får du
rapporten "Bedre web på
1-2-3" helt gratis.

Kurs som kommer:

7. og 8. juni
NYHET:
Webanalyse for litt
viderekomne 

 

9. juni
Slik styrer du et
webprosjekt

10. juni
Kravspesifisering og
innkjøp av ny webløsning

11. juni
Lynkurs for nettredaktører

14. juni
Nettredaktørskolen
grunnkurs som
sommerskole (oppstart)

21. juni
Nettredaktørskolen
videregående som
sommerskole (oppstart)

Se alle kurs ...
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