
Omtale på Nettbutikknytt.no 
 
B I L D E -  E L L E R  V I D E O O M T A L E  

OM NETTBUTIKKNYTT.NO 
Nettbutikknytt.no er en nettside med oversikt over norske nettbutikker med videoomtaler. I tillegg har vi 

omtaler av merker, oversikt over konkurranser og kjøpetips.  

Mange er redde for å bli svindlet når de handler på nett. De som besøker Nettbutikknytt.no ønsker å se 

hva andre skriver om en nettbutikk før de tar sjansen på å legge inn en bestilling selv. Siden brukerne våre 

allerede er i kjøpsmodus, tror vi en omtale av enten nettbutikken eller et produkt fra nettbutikken, øker 

sjansene for at brukeren tar steget og legger inn en bestilling. 

Vi har satt sammen noen ulike løsninger som er interessante for deg og din nettbutikk.  

BILDEOMTALE:  

 Omtale med fokus på design, brukervennlighet, produktinformasjon, frakt- og returbetingelser.  

 Vi legger til bilde av logo, skjermdump av nettbutikken og to knapper som linker til din nettbutikk. 

 Omtalen får relaterte nøkkelord.  

 Omtalen blir lagt i passende kategori og i alfabetisert liste. 

 Brukere kan legge igjen kommentarer til omtalen. 

 Omtalen blir publisert i sosiale medier (Facebook, Google+ og Twitter) 

Pris: Kun 550,- i året (eks. mva.). Vi sender påminnelse før neste års fakturering, slik at du kan si opp 

avtalen om du ønsker. 

VIDEOOMTALE:  

 Omtale med fokus på design, brukervennlighet, produktinformasjon, frakt- og returbetingelser.  

 Vi legger til bilde av logo, skjermdump av nettbutikken og to knapper som linker til din nettbutikk. 

 Omtalen får relaterte nøkkelord.  

 Omtalen blir lagt i passende kategori og i alfabetisert liste.  

 Vi lager videoomtale i tillegg, som legges til nederst i omtalen.  

 Brukere kan legge igjen kommentarer til omtalen. 

 Omtalen blir publisert i sosiale medier (Facebook, Twitter, YouTube og Vimeo) 

Pris: Kun 750,- i året (eks. mva.). Vi sender påminnelse før neste års fakturering, slik at du kan si opp 

avtalen om du ønsker. 

 

PRODUKTOMTALE 1 

Hver måned plukker vi ut et produkt fra din nettbutikk som vi skriver en omtale av. I omtalen legger vi med 

bilde(r) og linker til nettbutikken/produktsiden.  

Pris: Kun 150,- i måneden (forutsetter 12 måneders avtale). Vi sender påminnelse før neste års fakturering, 

slik at du kan si opp avtalen om du ønsker. 
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PRODUKTOMTALE 2 

Hver måned plukker dere selv ut et produkt som vi skriver omtale av. I omtalen legger vi med bilde(r) og 

linker til nettbutikken/produktsiden. 

Pris: 250,- i måneden (forutsetter 12 måneders avtale). Vi sender påminnelse før neste års fakturering, slik 

at du kan si opp avtalen om du ønsker. 

 

PRODUKTTESTING 
Vi tar imot produkter for testing. Da tar vi egne bilder av produktet, og lager video om formålstjenlig. Vi 

skriver en kort omtale av det og linker enten til nettbutikken eller produktsiden. 

Pris: 0,-. Dette er en utmerket måte å få oppmerksomhet på, samt ekstra linker til din nettbutikk. 

 

Visninger  

Du vil også kunne se hvor mange visninger din omtale har på Nettbutikknytt.no. Eksempelvis så har 

Babystore.no fått i overkant av 1100 visninger på Nettbutikknytt.no: 

 

 

Høres dette interessant ut?   

Ikke nøl med å ta kontakt om du har spørsmål. 

E-post: kontakt@nettbutikknytt.no 

Nettside: http://nettbutikknytt.no 

Facebook: http://facebook.com/Nettbutikknytt 

Google+: https://www.google.com/+NettbutikknyttNorge 

Twitter: https://twitter.com/Nettbutikknytt 

YouTube: https://youtube.com/user/Nettbutikknytt  

Vimeo: https://vimeo.com/nettbutikk 
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