LOCAL OFFERS
Öka räckvidden på dina inlägg i
Facebook & Instagram?

Kommunikation, information, tjänster, nyheter
och underhållning på Åland

https://vimeo.com/290655407

Local Offers – det är enkelt!
✓ Annonsören kopplar sin Instagram eller Facebook till Ålandstidningen-Local offers
✓ Annonsören #taggar sina inlägg i sociala media för att välja annonsinnehåll som går direkt in
på alandstidningen.ax och därmed når en bredare publik (#alandlocal)
✓ Max 20 annonsörer

Med Ålandstidningen Local Offers...
➢ ...når du många fler konsumenter i en kanal som bygger
förtroende
➢ ...får du nya följare till sociala medier
➢ ...väljer du själva vilka budskap du når ut med utan extra
arbete
➢ ...kan du när du vill byta budskap
➢ ..är alla annonser runt omkring relevanta för läsaren
➢ ...annonserar du där läsarna aktivt letar efter åländsk
information

Annonsering som
ger resultat
✓ Kom ihåg att #tagga dina meddelanden med #alandlocal
✓ En tydlig avsändare (använd rätt namn i plattformen)
✓ Ett tydligt erbjudande/budskap
✓ 50 tecken till det viktigaste i budskapet
✓ En relevant bild med rätt kvalitet
✓ Uppdatera din annons regelbundet
✓ Variera mellan konkreta erbjudanden och
varumärkesbyggande innehåll

Statistik & rapporter hjälper dig ha koll

Som annonsör i Ålandstidningen
Local Offers får du tillgång till hur
annonserna presterar, nedbrutet på
annonsnivå

✓ Local Offers finns i tre paket. Du väljer själv vilket paket du vill
börja med. De flesta annonsörer börjar med 3 månader (60 dagar)
eller 6 månader (90 dagar).

✓ Kom ihåg att vara aktiv och uppdatera regelbundet samt att
#tagga de inlägg du vill publicera i Local Offers

Prislista
Bindningstid

✓

Som kund behåller du alltid din plats som en av max 20 annonsörer då
ditt abonnemang fortsätter att löpa efter bindningstiden och då har du
också en uppsägningstid om 30 dagar. Priset efter bindningstiden är
enligt 12 månaders paketet.

✓

Prisjusteringar sker årsvis och då maximalt med +3% för fortlöpande
prenumeranter av tjänsten.

€/månad

(därefter löpande)

3 månader

Nu
endast!

157,70€/mån
(norm. 216,00€/mån)

6 månader

184,00€/mån.

12 månader

156,00€/mån.

Boka innan
30.11.2022

LOCAL OFFERS
Några tips...

Kommunikation, information, tjänster, nyheter
och underhållning på Åland

Bra att tänka på...
✓ Kom ihåg att #tagga dina meddelanden med #alandlocal
✓ En tydlig avsändare (använd rätt namn i plattformen)

Bildformat
1200x1200 är en bra utgångsstorlek att jobba ifrån.
Men huvudsaken är att det är en kvadratisk bild. Så
fort bilden inte är kvadratisk blir den beskuren så
att det är en centrerad kvadrat som visas.

✓ Ett tydligt erbjudande/budskap
✓ 50 tecken till det viktigaste i budskapet (i början av
inlägget)
✓ En relevant bild med rätt kvalitet (se nästa sida)
✓ Uppdatera din annons regelbundet
✓ Variera mellan konkreta erbjudanden och
varumärkesbyggande innehåll
✓ Tänk på att Local Offers uppdateras en gång per timme så
det kan ta en stund innan du ser ditt inlägg

OBS, om du använder flera
bilder användes alltid bild nr
1 automatiskt

