VEDLEGG 2 - PRISLISTE
1

LANDINGSSIDER

Antall Landingssider

Standardtilgang

Premiumtilgang
Uten felles redaksjon (pris per
Landingsside per kalenderår)

Med felles redaksjon (pris
per Landingsside per
kalenderår) (1)

1-6

Kr.0

Kr. 30 000

Kr. 30 000

7-10

Kr.0

Kr. 30 000

Kr. 15 000

11-99

Kr.0

Kr. 30 000

Kr. 12 000

(1)

De trappvise rabattnivåene for Landingssider, gis kun i de tilfeller hvor det etableres en felles redaksjon som koordinerer flere
Landingssider og Innhold for disse. Den sentrale redaksjonen skal fungere over tid, og skal stå for all førstehåndssupport fra
Destinasjonsselskaper og tilbydere av Reiselivsprodukter i Partner sitt definerte område. IN vil tilby andrehånds support til Partner.

2

OPPFØRINGER

Antall (2)

Pris per Reiselivsprodukt per kalenderår
Standardtilgang

Premiumtilgang
Uten felles redaksjon

Med felles redaksjon

1-1000

Kr. 100

Kr. 100

Kr. 100

1001-99999

Kr. 100

Kr. 100

Kr. 80 (3)

(2)

(3)

3

Det er et mål at 10 % av Reiselivsproduktene registrert av Partneren skal være Generiske Reiselivsprodukter. IN tar ikke betalt for
disse, jf. pkt. 9.1.2. Det gjøres derfor et generelt fratrekk på 10 % av antall Reiselivsprodukter registrert i INs CRM database. Den årlige
beregningen av antall produkter skjer ut i fra et snitt på kvalitetssikrede produkter i løpet av de siste 12 månedene – basert på INs
database. Generiske reiselivsprodukter og Kommersielle reiselivsprodukter legges til grunn ved beregning av vederlag for overføring
av innhold, Jf. pkt. 5.2.
Rabattnivået gis fra første produkt (1-99999) men kun i de tilfeller hvor det etableres en felles redaksjon som koordinerer flere
Landingssider og Innhold for disse, jf. note 1.
SUPPORT

Standardtilgang

Premiumtilgang

20 % av Partnerens totalpris for oppføringer i henhold til pkt. 2
ovenfor.

20 % av Partnerens totalpris for Premiumtilgang i henhold til pkt. 1
og Oppføringer i henhold til pkt. 2 ovenfor.

4

ENDRING AV TILGANGSNIVÅ (FRA ELLER TIL STANDARDTILGANG ELLER PREMIUMTILGANG) (4)

Uten felles redaksjon (pris per Landingsside)

Med felles redaksjon (pris for opptil 20 Landingssider)

Mellom Kr. 15 000 og Kr. 25 000 per Landingsside

Kr. 40 000

(4)

Endring utføres og belastes år 1. Ved endring gjøres blant annet følgende: Flytte Footer og meny til eget område, Flytte søk til eget
område, Flytte Permission modell, brukergrupper og administrator rettigheter, Flytte Collection Widgets, Skifte Innhold i alle Collection
Widgets på alle sider.
Endring av Standardtilgang til Premiumtilgang for felles redaksjon forutsettes det at en felles redaksjon skal ha opp til 6 brukerkonti
hvorav 1 brukerkonto har administratorrettigheter. Alle brukerkonti har lese- og skriverettigheter til alle Landingssider i Partner sitt
definerte områdene.

