Annoncørbetalt
indhold:
- Nemt
- Overskueligt
- Tilgængeligt

1

Hvad er Annoncørbetalt indhold ?
•

Annoncørbetalt indhold er indhold, der sætter fokus på den gode historie om en given virksomhed
eller et produkt.

•

Annoncørbetalt minder i udtryk om redaktionelle artikler, som bliver eksponeret på en af vores
redaktionelle platforme (print, online, radio) men som er tydeligt deklareret som annoncørbetalt
indhold.

•

Målet er at skabe relevant indhold, som kan fange læsernes interesse og øge bevidsthedens om
virksomhedens brand.

•

Alt indhold skrives af journalister fra den kommercielle afdeling, der efter sparring med kunden
udarbejder teksten, så den passer ind i den pågældende redaktionelle platform. Det betyder,
at annoncørbetalt indhold i et erhvervsprodukt som for eksempel Erhverv+ har en anden tone end
indhold i et rejsemagasin eller på et online nyhedssite.

•

Annoncørbetalt indhold handler kort sagt om at skabe værdi for kunden med fortællinger, der
engagerer læserne.
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Hvorfor annoncørbetalt
indhold ?
Annoncørbetalt indhold er en markedsførings-form,
der modsat den traditionelle annonce kan skabe
interesse og engagement om et produkt og/eller en
virksomhed afhængigt af de muligheder som det
udvalgte medie har, det være sig online, print eller
radio.
Annoncørbetalt indhold er relevant indhold, der er
designet til at skabe værdi for læseren og dermed
også virksomheden.
Fordi annoncørbetalt indholdet er tilpasset den
redaktionelle platform det optræder i og har en
journalistisk kvalitet på højt niveau, så vil læseren
forbinde virksomhedsbrandet med samme tillid og
troværdighed som den redaktionelle platform er
omfattet af.
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Eksempel på en god annoncørbetalt artikel
Kunden er et friplejehjem i Odense, som
ønsker at fortælle om, hvordan man som
beboer fortsat er i fuld kontrol med sit liv
dog tilsat sociale aktiviteter, samt
muligheden for at vælge smørrebrød på
bestilling til aftensmad.
Kunden havde oprindeligt kun købt en
helside, men på opfordring af journalist
bliver den konverteret i til et opslag mersalg
Der er skarpvinklet i ord og billeder på det
gode liv for en beboer- Jonna, som skaber
identifikation hos læseren
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Eksempel på en god annoncørbetalt artikel
Her spiller det hele:
•

Salg sælger ind på tema i
Erhverv+, som er havne (side 10)

•

På side 11 er en annonce som er
solgt ind på temaet og lavet som
annoncørbetalt indhold. Tekst +
foto er flot gennemarbejdet

•

Det betyder at annoncens indhold
er placeret i et relevant
redaktionelt miljø = temaet

•

Resultat: Det skaber troværdighed
om kundens budskab og brander
virksomheden overfor
brancherelaterede læsere
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Eksempel på en god annoncørbetalt online artikel
Kunden:
Opgaven lød på at udbrede kendskabet til Universe.
Ved at bruge annoncørbetalt indhold digitalt kunne kunden
nemt og billigt komme i kontakt med den ønskede
målgruppe i en større geografi.
Målgruppen kunne derved lære mere om oplevelsen af
stedet end ved blot at vise et lækkert stemningsbillede.

Klik her og se hele artiklen
Denne native artikel er kun et delelement af en større kampagne,
som inkluderer flere native artikler online.
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Eksempel på en god annoncørbetalt radio Promotion
DK Company Gruppen og b.young kæden ønskede at
sætte fokus på den nye kollektion af prisbillige festkjoler.

Link til film med B-Young, DK Company

Igennem dialog med Brandcare afdelingen, blev man
enige om at bruge radioens styrker til at dyrke og skabe
fællesskab mellem vores lyttere.
Derfor blev præmien en festkjole til "dig og din veninde"

Ud fra stationers lyttersammensætning, blev Skala FM
valgt som station. Det skyldes en overvægt af kvindelige,
yngre lyttere og anden relevant demografi og geografi.
Udbytte for kunden: Kraftig stigende interesse for
festkjolerne, hvilket gav øget afsætning.
Dette har efterfølgende afstedkommet et fortsat godt og
tæt samarbejde med b.young og andre brands i
DK Company Gruppen.

•
•
•
•
•
•

Opslag på Facebook
Set af 68.000 personer
2.800 deltagere i konkurrencen
56 promotionspots
56 mentions i shows
12 konkurrenceindgange
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Annoncørbetalt indhold skal altid:

Klart og tydeligt adskille sig fra det redaktionelle indhold
Mærkes med ”ANNONCE” / "Annoncørbetalt indhold" i toppen
Indeholde en infoboks i bunden med firmanavn, logo og kontaktinfo (print)

Benytte billeder med afrundede hjørner (print)
Bringe tekst i to eller tre spalter (print)
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