
HVAÐ ER GRAPEVINE.IS?
Grapevine.is er afþreyingar- og upplýsingavefur, ætlaður áhugafólki 
um Ísland og ferðamönnum á leið til landsins. Grapevine.is er í 
grunninn vefútgáfa stærsta og víðlesnasta ferðamannatímarits Íslands, 
Reykjavík Grapevine, en býður einnig upp úrval efnis sem er sérsniðið 
að þeim möguleikum sem netið býður upp á, t.a.m. myndbönd, tónlist 
og ýmsa félagsmiðlun. Á síðunni má finna lærðar og léttar greinar 
um það helsta sem er í gangi á Íslandi hverju sinni, hvort heldur er í 
menningarlífinu, stjórnmálum eða almennum þjóðfélagsmálum. Að 
sjálfsögðu er mikið fjallað um ferðalög á Íslandi og það sem stendur 
ferðamönnum og gestum hér á landi til boða.

HVAÐ ER LISTINGS.GRAPEVINE.IS?
Á listings.grapevine.is má finna ítarlegt atburðadagatal fyrir 
menningarviðburði, auk þess að síðan er veglegur uppflettigrunnur 
um veitingastaði, verslanir og gististaði landsins.

HVAÐ ER CLASSIFIEDS.GRAPEVINE.IS? 
Er smáauglýsingasíða fyrir fólk sem er að leita eða auglýsa eftir 
atvinnu, varningi, þjónustu og ýmsu öðru. Það er frítt fyrir alla 
einstaklinga að auglýsa á henni. Athuganir okkar láta í ljós að þeir 
sem mest nota vefinn eru útlendingar sem búa hér á landi til skemmri 
eða lengri tíma.

HVERJIR ERU NOTENDUR?
Grapevine.is er gríðarlega vel kynnt og mikið heimsótt vefsíða, en því 
til stuðnings má benda á að vefleit á ensku um flest íslensk málefni 
á leitarvélinni Google.com skilar jafnan vísun á Grapevine.is í hópi 
fyrstu niðurstaðna. Rannsóknir og lesendakannanir hafa leitt í ljós 
að flestir notendur Grapevine. is eru sérstakt áhugafólk um Ísland og 
íslenska menningu, auk þess sem ferðamenn er hyggja á heimsókn til 
landsins. 

TÖLULEGAR STAÐREYNDIR 
- Að jafnaði heimsótt af 40.000 einstökum notendum á mánuði. 
- Af þeim fjölda eru 80-85% erlendis frá. 
- Hver notandi flettir að meðaltali 4 undirsíðum. 
- Fjöldi flettinga á mánuði er því um 120.000. 
- Um það bil fjórðungur heimsækir listings.grapevine.is

HVAÐ ER FRÉTTABRÉF REYKJAVÍK 
GRAPEVINE? 
Við erum með tvö fréttabréf sem send á þá sem hafa skráð sig 
á póstlista hjá okkur – semsagt umbeðinn markpóstur. Okkar 
mánaðarlega fréttabréf er yfirlitsbréf hvað hefur verið í gangi á 
Íslandi undanfarinn mánuð, þar birtast ýmsar stærri greinar af 
vefsíðunni grapevine.is og yfirlit yfir hvað er að gerast á landinu næsta 
mánuðinn. Vikulega fréttabréfið er styttra og inniheldur ábendingar 
um nokkra vel valda atburði sem eru að fara gerast næstu helgi í 
listum og tónlist – „Hvað er að gerast um helgina?“ – og er sent út á 
fimmtudögum. 

HVAÐ ER HAPPY HOUR APP?
 Er ókeypis app fyrir bæði iOS og Android stýrikerfin sem inniheldur 
títt uppfærðan lista yfir öll „happy hour“ tilboð í miðbæ Reykjavíkur. 
Þar má komast að því hvenær þau byrja og hvar þau eru, hvað 
bjór kostar og léttvínsglas á meðan happy hour er í gangi.  LÍFTÍMI 
OG TÍÐNI Hver auglýsing hefur mánaðarlíftíma. Hver auglýsing á 
Grapevine.is, listings.grapevine.is og classifieds.grapevine.is getur 
víxlast við 1-2 aðrar auglýsingar í hverju auglýsingaplássi. Aðeins ein 
auglýsing er í hverju plássi í fréttabréfum og appi. 

Vefur, fréttabréf og app
VERÐSKRÁ AUGLÝSINGA Fröken Travel Publishing

Hafnarstræti 15
101 Reykjavík
kt. 561101-3530

Sími 540 3600
Fax 540 3609
ads@grapevine.is
www.grapevine.is

AUGLÝSINGAVERÐ OG STÆRÐIR
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Fjöldi Birtinga VErÐ Pr. BirtingU StaÐSEtning

240.000 + 0.85 ISK

40.000 + 1.00 ISK Allir vefir og undirsíður

Fréttabréf Verð pr. mánuð Stærð Staðsetning

Langi 40.000 kr. 468x60 px Efst, mánaðarlegt 
yfirlitsfréttabréf 
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480.000 + 0.75 ISK

120.000 + 0.9 ISK

SKIL EFNIS
Auglýsingaskil eru viku fyrir hver 
mánaðarmót og eru skil á ábyrgð 
auglýsenda. Auglýsingum skal skila sem jpg, 
gif eða á png formi. Skrár sem standast ekki 
reglur um þyngd (stærri en 100kb), stærð og/
eða gerð eru endursendar til lagfæringar. Allt 
efni skilist á skil@grapevine.is
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Allir vefir og undirsíður

Allir vefir og undirsíður

Allir vefir og undirsíður

Banner í haus stakra vefsvæða

240.000 + 1.7 ISK

40.000 + 2.00 ISK Einn vefur að eigin vali

480.000 + 1.5 ISK

120.000 + 1.80 ISK Einn vefur að eigin vali

Einn vefur að eigin vali

Einn vefur að eigin vali

Happy hour app

Sponsor 100.000 kr. Fremst, valmyndum 
og fyrir ofan staði
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Sponsored by 40.000 kr. Texti Efst í öllum 
valmyndum  
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Lógó

Verð pr. 2 vikur Sýnileiki Staðsetning

GRAPEVINE NET STÆRÐIR
Leaderboard 728x90 px (breidd x hæð)
Banner 468x60 px
Kassi 300x250 px

BANNER Í HAUS STAKRA
Grapevine.is - 150x600 px
listings.grapevine.is - 468x60 px
classifieds.grapevine.is - 728x90 px
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grapevine nEt (leaderboard, Banner og Kassi)


