MARKEDSFØR DIN VIRKSOMHED GENNEM
DIN LOKALAVIS’ TROVÆRDIGHED
HVORFOR INDRYKKE ADVERTORIALS?

LOKAL ADVERTORIAL

Adblockers og bannerblindhed har presset annoncørerne ind i
“feedet”:

PRIS KR. 6.000

• Advertorials er annoncer med en redaktionel vinkel og fremtoning
som integreres som en del af nyheds-/indholdsﬂowet i form af
objektive artikler, designet til at ligne det redaktionelle indhold.
• Advertorials giver dermed mulighed for at fortælle en historie med
høj troværdighed og involvering.
• Advertorials går uden om ad blocking, hvor estimeret 60% har
installeret ad blocker på min. en af sine enheder.

”Folk læser, hvad der interesserer dem
og nogle gange er det en annonce”...

• Kvalitetsannonce udarbejdet af kommerciel journalist
(ca. 3.000 karakterer)
• Et troværdigt medie som afsender på dit budskab
• Forsideeksponering på minby.dk/bydel i en måned
• Organisk facebook opslag på lokalavisens facebookside
• Reinvestering af 15% af dine annoncekroner direkte
overfor din målgruppe på sociale medier i en måned
• To backlinks* i artiklen med uendelig levetid
• Branding materiale til eget brug i pdf

* Google rangerer dit site højere når eksterne sider
(minby.dk) linker til det. Derfor er links fra relevante
og troværdige sites ind til din side én af de vigtigste
parametre for at opnå en høj placering på Google på
de søgeord du gerne vil ﬁndes på.
Prisen er ekskl. moms

HVORDAN FUNGERER ADVERTORIALS?
• Den kommercielle redaktion på minby.dk idéudvikler i samarbejde med dig, vælger kilder og vinkler. Indholdet præsenteres
på almindelig artikel template.
• Advertorial annoncen adskiller sig fra den traditionelle ved ikke
at have et direkte sælgende budskab, men er mere information.

• Artiklen stiller viden til rådighed for læseren eller belyser
et emne fra en oplysende vinkel.
• Indholdet mærkes tydeligt med SPONSORERET ARTIKEL
over artiklen.
• Indhold placeres på de naturligt tilhørende redaktionelle
kategorier.

Kontakt os og hør mere om dine muligheder med lokal markedsføring af din virksomhed

salg@minby.dk • 33 88 88 88

