
Alders fordeling : 
18-24 år  3 %  
25-34 12%   
35-44 21 %   
45-54 29%  
55-64  29%   
65+ 9 % 
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hvis man så kan lave en graf der går 
fra 0 downloads og op til de 49700,-  
som viser vores stigning fra maj 2013 
til nu her september 2015.  Ring her 
om denne, så hjælper jeg lige med tal, 
pis travlt og på vej til møde.
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Om GoTraveling:
GoTraveling er et af verdens første interaktive gratis ipad/App rejse magasiner.  
Du downloader magasinet på din tablet/iPad - iPhone/smartphone fra App Store 
eller Google Play. GoTraveling giver dig levende oplevelser, hvor rejsedrømme 
præsenteres i HD-opløsning med lyd, billeder og video. Artikler, features og ikke 
mindst annoncer er “levende” indhold, hvor du kommer helt tæt på og får inspira-
tion til alt fra det eksotiske og eksklusive til det lokale og ukendte rejsemål.

GoTraveling er ikke blot en scannet PDF-udgave af et allerede eksisterende  
format. GoTraveling er designet og udviklet til at udnytte alle de digitale muligheder, 
tablets har. Vi giver større læseroplevelser fordi, læseren kan komme tættere på 
rejseoplevelsen via flere, lækre billeder og videoer og samtidig få lyden af sneen 
under skiene, eller bølgerne mod stranden med - blot ved et tryk på skærmen.

Firmaer som Spies, Bella Vista, SAS, Icelandair, Intertravel har annonceret hos os 
fra start med god succes.

Læsertal og målgruppe:
GoTraveling har 49.700 downloads i DK og 12.000 downloads i Sverige, som  
giver os 170.000 læsere. Derudover ligger GoTraveling som en fast App på alle 
Samsungs produkter i Upick. Dermed har GoTraveling også adgang til 500.000 
Samsung-brugere.

GoTravelings læsere i DK er +35 år, bor hovedsagligt i Kbh og NordSjælland og i de 
større byer. De har højere indtægter og uddannelser og rejser flere gange om året.

Fordeling af køn: Alders fordeling: Antal læsere:

Alle udgaver af GoTraveling 
er altid aktive på Appstore. 

De gamle udgaver har konstant 
stigende antal downloads, 

da nye læsere gerne downloader 
bagudrettede udgaver. 

Fx har udgave nr. 11 over 
65.000 downloads.

https://itunes.apple.com/us/app/gotraveling/id624478653?l=da&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.misfitdp.gotraveling.free01&hl=da


Nu på flere sprog:
Fra 6. marts 2015 udkommer GoTraveling 
på både svensk og dansk.  

International udgave
Fra start oktober 2015 udkommer  
GoTraveling i en international udgave,  
som vil være på engelsk. 

Links til GoTraveling: 
(Gratis download)

iPhone/iPad: her  
Smartphone/Android: her 
 
Find og like os på facebook: her 

Priser for annoncering:
1 side
Dansk udgave: 14500 DKK
Svensk udgave: 12500 SVK
International udgave: 4500 EUR 

Swipe down: 
(2 siders annonce nedad)
Dansk udgave: 16500 DKK
Svensk udgave: 14500 SVK 
International udgave: 4800 EUR

Opbygning af interaktiv annonce: 
2500 DKK

Vi dyb-linker, så læseren kan booke sine oplevelser fra 
artiklen eller annoncen til jeres aktuelle dagspriser.

Materiale format: 
Size: (højde)1024px (bredde) 768px 
Dpi: 150 
Medsend: Alle fotos, links, videoer, logo og tekst.
Ingen beskæring er nødvendig.

Du kan maile PDF fil, hvis ingen interaktivitet  
eller vil have os til at tilføje URL på logo eller  
andre links du vil tilføje. 

Ellers skal du pakke en InDesign fil (inkl. fonts og links)  
og sende ex. via wetransfer.com

Videoer skal sendes som mp4 ex. 720p 
og må max fylde 20mb

https://itunes.apple.com/us/app/gotraveling/id624478653?l=da&ls=1&mt=8
https://www.facebook.com/gotravelingmagasin?ref=hl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.misfitdp.gotraveling.free01&hl=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.misfitdp.gotraveling.free01&hl=da
https://itunes.apple.com/us/app/gotraveling/id624478653?l=da&ls=1&mt=8

