Native-annonsering kvalitetsmagasinet.se

Effektiv innehållsmarknadsföring
SÅ FU N GE RAR NAT I V E-ANNO NS ERI NG


1

Innehållet i annonserna ska ge ett tydligt värde till
läsarna. Det ska utgå ifrån deras intressen och behov,

samt förväntningar vad gäller innehållet som de kommit dit för
att ta del av.
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Native-annonser kan innehålla såväl textmaterial som
bilder, videos, sociala flöden med mera. Gärna i kombi-

nation för att ge en bättre upplevelse för läsaren.
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HÖGERSPALT

HUVUDSPALT

Avsändaren måste alltid vara tydlig i native-annonser för
att läsaren eller besökaren skall förstå vem som står

bakom materialet.
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Native-annonser funkar bäst när de är utformade så att
läsaren eller besökare kan ta del av innehållet utan att

behöva klicka sig vidare till en landningssida eller kampanjsajt.
FÖR DE LA R MED NAT I V E-ANNO NS ERING
PÅ KVA LITETSMAG AS I NET . S E
¢ Möjlighet att lyfta fram lyckade kundcase.
¢ Bjud på kunskap och framstå som expert inför kunden.
¢ Native är troligtvis den bästa annonskanalen för att
generera leads.
¢ De som aktivt klicka eller laddar ned mer information är
garanterat intresserade av era produkter och tjänster.
¢ Native skapar inte irritation, snarare tvärtom det skapar
ett mervärde för läsarna om det är rätt utfört. Gillar de
artikeln sprider de vidare i sociala medier till dem som kan
vara i målgruppen.
¢ Native ger läsarna en bra annonsupplevelse. Man kan
skrolla vidare bland artiklarna, eller man kan välja att läsa
om det verkar intressant.

TÄNK PÅ
Ha en tydlig väg vidare på landningsplatsen. Vad vill du att
läsaren ska göra efter att ha läst ditt material? Beställa en e-bok?
Prenumerera på ditt nyhetsbrev? Fördjupa sig i ämnet?
Ta kontakt för rådgivning? Var tydlig och gör det enkelt för läsaren.

VÅRT E R B JUDANDE

VÅRT UNIKA KONCEPT GER DIG
SYNLIGHET UNDER ETT HELT ÅR
• Helårs-abonnemang med upp till 12 native-artiklar
• Native annonserna exponeras rullande på 6 fasta platser

Pris: 7 000 kr/månad

Totalt antal sidvisningar per månad på kvalitetsmagasinet.se 54 000

BEHÖVER DU HJÄLP ATT PRODUCERA ARTIKLAR? Pauser Media kan förmedla kontakt till erfarna skribenter.

Stockholm: A D R ES S Rökerigatan 19, 121 62 Johanneshov T E L EFON 08–517 95 500
Umeå: A D R ES S Vasagatan 6, 903 29 Umeå T EL EFON 090–700 900
O R G . N R 556419–7761 E- P OST info@pausermedia.se W E B B www.pausermedia.se

