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Native-annonsering vdtidningen.se

Effektiv innehållsmarknadsföring 
SÅ FUNGERAR NATIVE-ANNONSERING
 
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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Avsändaren måste alltid vara tydlig i native-annonser för 
att läsaren eller besökaren skall förstå vem som står 

bakom materialet.

4
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.

HUVUDSPALT HÖGERSPALT

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 vdtidningen.se  54 000

VÅRT ERBJUDANDE

FÖRDELAR MED NATIVE-ANNONSERING  
PÅ VDTIDNINGEN.SE
¢ 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.

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


