
BRANDED CONTENT 
Annonsørfinansiert innhold på Kampanje.com 



NÅ UT TIL KAMPANJES 60 000 UNIKE LESERE I UKA 
Branded Content publiseres på Kampanje.com, og 
når ut til Kampanjes lesere i alle digitale flater.  



•  Native artikler 
•  Branded Stories 

2 PRODUKTER 



En native artikkel er en artikkel som publiseres i flyten lik 

en vanlig redaksjonell artikkel, men merket som betalt innhold. 

Du kan også legge video inn i artikkelen dersom det er 

ønskelig. 	


NATIVE ARTIKKEL 



EKSEMPEL, NATIVE ARTIKKEL 

Utseendet på 
forsiden til 
Kampanje.com 



Branded Stories er et felt primært tilknyttet teknologi-innhold. 

Feltet for Branded Stories inneholder 4-5 artikler, og ligger på 

forsiden av kampanje.com, samt høyt opp på Kampanje Tech-

seksjonen.  

BRANDED STORY 



EKSEMPEL, BRANDED STORIES 

For Branded Stories produserer du 4-5 
artikler som går til publisering samtidig og 

ligger på Kampanjes forside i to uker. 



Vi er behjelpelige med å veilede dere underveis, og vil 

komme innspill til innholdsproduksjonen, basert på erfaring vi 

har gjort oss med tidligere caser som har oppnådd gode 

resultater. Dersom det er ønskelig kobler vi dere også opp 

med dyktige tekstforfattere, som kan produsere innhold på 

deres vegne. 

VEILEDNING UNDERVEIS 



Vi analyserer trafikken i alle kanaler, og gir dere løpende 

rapporter. Dette gjør at vi basert på innsikt kan optimalisere 

innholdet underveis, for å oppnå størst mulig effekt. Dette 

gjelder både tittel, innhold, bilde i artikkelen, og budskapet i 

eventuelle bannere. 

INNSIKT & ANALYSE 



Når innholdet oppleves som verdiøkende og relevant for vår 

målgruppe, deler vi også artiklene med våre  25 000 følgere 

på Facebook. 

SOSIALE MEDIER 



Kundecase 



•  3000 sidevisninger 
 
•  1m gjennomsnittlig lesetid 

NATIVE ARTIKKEL - 
RESULTATER 



GOD ORGANISK SPREDNING PÅ FACEBOOK 

Artikkelen oppnådde 
en organisk reach på 
11740 personer, da 
den ble delt på 
Kampanjes 
Facebook-side, og ble 
klikket på 1550 
ganger. 



Native Ads 



•  6685 sidevisninger 

•  1m 10s gjennomsnittlig lesetid 

•  Synlighet på Kampanjes forside i 2 uker 

BRANDED STORY - RESULTATER 




