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– Mätningar av Natives för bättre affärer

LRF Media kan erbjuda ett unikt mätverktyg för dina nativeartiklar, där du
i rapporten får reda på impressions, antal klick i artikeln, CTR-värden, hur
länge läsaren stannar kvar på din sida – sekund för sekund, och mycket mer.
Vad är native advertising? Native advertising är en sponsrad artikel, där både puffen och artikeln är tydligt
annonsmärkt. Artikeln är utformad så att användaren upplever det som en naturlig del av siten. Utmärkande för native
är att innehållet i artikeln är relevant för målgruppen i den kontext de befinner sig och adderar ett värde till läsaren.
Native advertising är en del av det bredare begreppet content marketing, det som särskiljer native advertising är att det
alltid syftar till betald distribution i köpta kanaler.

Native är ett effektivt sätt att informera och engagera! Maximera effekten av din
content marketing. Ett välproducerat och engagerande innehåll är viktigt för att lyckas med content marketing. Men om ingen exponeras för innehållet kommer mycket av arbetet gå förlorat.
Genom att arbeta med native försäkrar ni er om att relevant innehåll når ut i
rätt kontext till era önskade målgrupper.

Beprövad mätmetod – enhetlig datainsamling! Genom vår metod
säkerställer vi att innehållet engagerar den tilltänkta målgruppen – och maximerar
effekten av varje investerad krona. All mätning sker på ett enhetligt sätt, så att
resultaten från respektive site kan jämföras och optimeras.

Mätning och resultat! Vi kartlägger hur många som har läst artikeln
och exponerats för puffen. Vi mäter också time spent och kan bryta ner
hur stor andel av läsarna som har läst artikeln inom ett visst tidsspann.
Vi redovisar även CTR:er – det vill säga hur stor andel av besökarna
som har klickat på puffen för att läsa artikeln respektive hur stor andel
av läsarna som har klickat på en exit-länk i artikeln.
Kontakta din mediasäljare på LRF Media för vidare information.

ANNONSMÄTNING
1 000 kr (inkluderar mätkostnad + inläggning + rapport)
Alla priser anges i ex.moms.

