ADVERTORIALS

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

DET FÅR DU I EN LOKAL ADVERTORIAL

Mød eksisterende og kommende kunder i øjenhøjde gennem
indholdsbaseret markedsføring:

PRIS KR. 7.950 DKK

• Advertorials er markedsføring i form af betalte artikler, der integreres som en del af det øvrige indhold.
• Advertorials lægger vægt på at skabe værdi for læserne gennem
storytelling og information, de bevidst eller ubevidst har brug for.
• Advertorials brander dig som ekspert. Det skaber tillid og en langsigtet relation mellem dig og din kunde.
• Vi laver indhold, som har din målgruppes interesse og giver dem en
betingelsesfri payoff. Derfor sænker de paraderne og lytter.

Styrk dit brand og din relation til målgruppen ved at
tilbyde ekspertviden, der giver læserne værdi

• Artikel 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 facebookopslag på lokalavisens facebookside.
• Reinvestering af 15% af dine annoncekroner direkte
overfor din målgruppe på sociale medier i en måned.
• Call to action og link* til din hjemmeside fra artiklen.
• Lang levetid på minby.dk (Minimum 1 år).

* 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 FORLØBER PROCESSEN?
• Med udgangspunkt i din målsætning for markedsføringen
identificerer vi sammen udfordringer eller betænkeligheder, din
målgruppe har i relation til produkt eller service.
• Den kommercielle redaktion på minby.dk idéudvikler sammen
med dig, og vi vælger kilder og vinkler, som imødekommer
læsernes behov.

• Når vinkler og kilder er på plads, arrangeres interview
(personligt eller via telefon), og indholdet produceres.
• Du godkender indholdet før udgivelse.
• Indholdet markeres tydeligt som sponsoreret i vores medier.
• Efter endt digital distribution til den valgte målgruppe (ca. 1
måned efter udgivelse) sender vi dig en opgørelse over resultaterne fra annonceringen.

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

salg@minby.dk • 33 88 88 88

