Native

Effektiv nativeannonsering
med relevant, engagerande
innehåll med mål att förflytta
dina kunder.

VI SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR KVALITETSJOURNALISTIK

Native
Premium
Få ut ditt budskap på ett
effektivt sätt till beslutsfattare
inom det gröna näringslivet.
Native Premium gör det enkelt att nå beslutsfattare
med ditt budskap. Du kan arbeta med text och bild,
video eller infographics.
Vår native bygger på tre delar:
Relevant, engagerande innehåll anpassat för
kanalen och målgruppen.
Noga utvalda kanaler med en engagerande
publik som värdesätter tips och kunskap.
Hög kvalitet på innehåll som skapar äkta
engagemang.

Prissättning
Native Premium
ATL
21 500 kr
Land
22 000 kr
Land Lantbruk
9 000 kr
Land Skogsbruk
9 000 kr
Land Lantbruk + Skogsbruk
11 000 kr
B2B
(ATL + Land Lantbruk + Skogsbruk)

32 000 kr

Så går det till

Brief

Produktion

Distribution

Uppföljning

Tillsammans skapar
vi en brief med vad
ni vill uppnå med
kampanjen, vad
artikeln ska handla om
och hur vi når ut på ett
engagerande sätt.

Vår skribent skriver
artikeln samt tar
fram förslag på
bildmaterial utifrån
briefen.

Artikeln publiceras på
sajten med möjlighet
att distribueras även i
nyhetsbrevet.

Efter att artikeln
är publicerad och
kampanjen är klar
lämnar vi en rapport
med spenderad
tid, antal läsare av
artikeln samt klick
vidare till er sajt.

Vi får landet att växa!
Vi är mediehuset som förstår kraften i jorden och potentialen i det
gröna näringslivet. Vi skapar innehåll som engagerar och tjänster som
gör nytta. Vi är ett nav för innovation och nya affärsmöjligheter.
Tillsammans driver vi idéer som får landet att växa.

Native
Premium
ATL

ATL.nu

90
000
besökare/vecka

Vår kommersiella redaktör hjälper er
att skapa rätt vinkel och tonalitet
mot ATL:s målgrupp.
Artikeln är sökbar på ATL.nu och
Google i minst ett år.
Inkluderas även i ATL:s nyhetsbrev
med ca 13 000 prenumeranter som
skickas ut 7 dagar i veckan.

Pris

21 500 kr

Behöver du hjälp med produktion?
Vi hjälper gärna till. Vi samarbetar med
journalister som är experter inom de gröna
näringarna.

Pris för produktion: 5 000 kr/native

Nativeartikeln
placeras på vår
startsida på
desktop, mobil
och tablet under
en veckas tid.
Er native syns
även i flödet
på samtliga
artiklar.

Native
Premium
Land

Land.se

200
000
besökare/vecka

Vår kommersiella redaktör hjälper er
att skapa rätt vinkel och tonalitet
mot Land Skogsbruks målgrupp.
Artikeln är sökbar på
Landskogsbruk.se och Google i
minst ett år.
Möjlighet till konvertering genom
länkar direkt i
nativeartikeln.

Pris

22 000 kr

Behöver du hjälp med produktion?
Vi hjälper gärna till. Vi samarbetar med
journalister som är experter inom de gröna
näringarna.

Pris för produktion: 5 000 kr/native

Nativeartikeln
placeras på vår
startsida på
desktop, mobil
och tablet under
en veckas tid.
Er native syns
även i flödet
på samtliga
artiklar.

Native
Premium
Land Lantbruk

Landlantbruk.se

35
000
besökare/vecka

Vår kommersiella redaktör hjälper er
att skapa rätt vinkel och tonalitet
mot Land Skogsbruks målgrupp.
Artikeln är sökbar på
Landskogsbruk.se och Google i
minst ett år.
Möjlighet att köpa till utskick med
LRF Medias digitala nyhetsbrev
som skickas ut varje vecka till drygt
70 000 LRF-medlemmar.

Pris exkl. nyhetsbrev

9 500 kr

Pris inkl. Land Skogsbruk

11 000 kr

Pris inkl. nyhetsbrev + Land Skogsbruk

18 000 kr

Behöver du hjälp med produktion?
Vi hjälper gärna till. Vi samarbetar med
journalister som är experter inom de gröna
näringarna.

Pris för produktion: 5 000 kr/native

Nativeartikeln
placeras på vår
startsida på
desktop, mobil
och tablet under
en veckas tid.
Er native syns
även i flödet
på samtliga
artiklar.

Native
Premium
Land Skogsbruk

Landskogsbruk.se

10
000
besökare/vecka

Vår kommersiella redaktör hjälper er
att skapa rätt vinkel och tonalitet
mot Land Skogsbruks målgrupp.
Artikeln är sökbar på
Landskogsbruk.se och Google i
minst ett år.
Möjlighet att köpa till utskick med
LRF Medias digitala nyhetsbrev
som skickas ut varje vecka till drygt
70 000 LRF-medlemmar.

Pris exkl. nyhetsbrev

9 500 kr

Pris inkl. Land Lantbruk

11 000 kr

Pris inkl. nyhetsbrev + Land Lantbruk

18 000 kr

Behöver du hjälp med produktion?
Vi hjälper gärna till. Vi samarbetar med
journalister som är experter inom de gröna
näringarna.

Pris för produktion: 5 000 kr/native

Nativeartikeln
placeras på vår
startsida på
desktop, mobil
och tablet under
en veckas tid.
Er native syns
även i flödet
på samtliga
artiklar.

Native
Premium
B2B

ATL.nu

90
000
besökare/vecka

Landlantbruk.se

35
000
besökare/vecka

Landskogsbruk.se

10 000

besökare/vecka

En native – tre kanaler – 135 000
besökare i veckan.
Vår kommersiella redaktör hjälper er
att skapa rätt vinkel och tonalitet mot
era B2B-kunder.
Artikeln är sökbar på våra sajter och
Google i minst ett år.
Möjlighet att köpa till utskick med
LRF Medias digitala nyhetsbrev som
skickas ut varje vecka till drygt 70
000 LRF-medlemmar.

Pris inkl. ATL:s nyhetsbrev

32 000 kr

Pris inkl. ATL:s nyhetsbrev +
LRF Medias nyhetbrev

39 000 kr

Behöver du hjälp med produktion?
Vi hjälper gärna till. Vi samarbetar med
journalister som är experter inom de gröna
näringarna.

Pris för produktion: 5 000 kr/native

Nativeartikeln
placeras på vår
startsida på
desktop, mobil
och tablet under
en veckas tid.
Er native syns
även i flödet
på samtliga
artiklar.

