
 Annonserings processen

Paket val

Välj typ av annonsering,

Lilla paketet, Mellan 

paktetet, Stora paketet eller 
Premium paketet

1

Material

Välj om du har eget  
material eller om du vill  
att vi ordnar det åt er.

2

Acceptans

Godkännande av materialet 
och utformningen sker av 

båda parter. 


3

Tid & Datum

Välj önskat datum för 
annonsering.

4

Ditt budskap är redo 
att exponeras!

Annonsera med 

TELGENYTT
Telgenytt.se växer för varje dag och har idag minst 50.000 aktiva besökare 
i månaden. I en stad som har 100 000 invånare. Att annonsera på Telgenytt 
innebär att du har möjlighet att nå ut till varannan Södertäljebo. 
Trots att vi funnits under en kort period har Telgenytts rötter fått fäste i 
Södertälje, men vår resa har precis börjat.   

Nu vill vi följa med på er resa - annonsera hos oss.

Öka konverteringen!
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Syns mer!

Telge nytt

Stora paketet

Mp4 video

När du väljer vårt stora paket 
innebär det att din annons innhar 
premium paketet erbjuder förutom 
pop-up fönstret. Detta är bra 
alternativ för dig som verkligen få 
fram ditt budskap på ett väldigt bra 
sätt. Din annons dyker alltid upp på 
toppen av sidan på alla enheter 
(Dator, mobil och smartpadda).    

Din annons kan väljas mellan att 
vara en bild, MP4-video eller en 
GIF. Annonslängden för detta paket 
är en vecka, men går att utöka mot 
en tilläggsavgift.  

Har du frågor eller funderingar gällande detta 
paket hittar du våra kontaktuppgifter längre ned.

En 5 sekunders  MP4-video som 
hostas via Youtube och speglas 
på vår webbplats.

GIF

Bild

En rörlig / animerad bild  
som framhäver budskapet 
lite mer “coolt”.

Din annons bild i alternativt 

webP eller JPEG fomrmat.

Kravspecifikationer
Bild: 740px x 350px (webP/JPEG). 
Gif: 740px  x 350px (.GIF) 
Mp4 video: Max 0-7 sek (.mp4 fil) 
Vänligen skicka över filerna via:  
Wetransfer för att inte förlora upplösning.  

Vi kan hjälpa till med att konverta dina filer 
till de motsvarande format om det behövs.

!


Annonsplats  bland 
mingelbilder

På Telgenytt har vi en flik som 
heter “nöje”, där visar vi bland 
annat upp veckans mingelbilder.   

Vi får en hög exponering på dessa 
bilder och är därför ett bra 
alternativ för dig som vill ha en 
annons mellan alla mingelbilder.  

Din annons kan väljas mellan att 
vara endast vara en bild. 
Annonslängden för detta paket är 
en vecka, men går att utöka mot en 
tilläggsavgift.  

Har du frågor eller funderingar gällande detta 
paket hittar du våra kontaktuppgifter längre ned.

GIF

Kravspecifikationer
Bild: 300x300 (webP/JPEG). 
Vänligen skicka över filerna via:  
Wetransfer för att inte förlora upplösning.  

Vi kan hjälpa till med att konverta dina filer 
till de motsvarande format om det behövs.

!


Lilla paketet

Plats 1

Det lilla paketet är ett mindre 
skyltfönster, ett bra alternativ för 
plånboken men som ändå gör 
jobbet. Din annons syns på den 
högra sidan om webbplatsen på 
dator versionen.  

Du får även med ett annonsfönster 
på första sidan mellan artiklarna.   

Din annons får endast vara en bild 
eller GIF. Annonslängden för detta 
paket är en vecka, men går att 
utöka mot en tilläggsavgift.  

Har du frågor eller funderingar gällande detta 
paket hittar du våra kontaktuppgifter längre ned.

Plats 2

Plats 4

Detta ingår:Lokalisering
Stor banner

Stor banner i artiklarna

Sociala medier

En stor banner överst på startsidan. 

En stor banner som visas överst när 
läsasrna klickar sig in i en artikel.

Annons inlägg på Instagram & Facebook 
via storys/flödet

Annonslängd: 7 dagar 
Läs mer om våra regler & villkor här

Här ser du vart vart din annons kommer dyka 
upp när du annonserar med det stora paketet.

Din banner här! 
(Samt vid klick på artiklarna)

Detta ingår:
 Banner på sidan

En banner mellan artiklarna

En mindre banner på högra sidan, syns på 
dator versionen. 

En banner som syns mellan artiklarna på 
första sidan.

Kravspecifikationer

Bild: 740px x 350px (webP/JPEG).

Gif: 740px  x 350px (.GIF)  

Vi kan hjälpa till med att konverta dina filer 
till de motsvarande format om det behövs.  

Vänligen skicka över filerna via:  
Wetransfer för att inte förlora upplösning.

!


Din banner här!

Din banner här!

Din banner här! 
(Mellan artiklarna)

Premium paket

Mp4 video

När du väljer vårt Premium paket 
innebär det att din annons är det 
första kunden ser när den kommer 
in på vår startsida. Detta är bra 
alternativ för dig som verkligen vill 
göra ett intryck, öka trafik eller 
konverteringen. Ditt budskap 
kommer inte kunna blundas för. 
Med stor exponering och en pop-
up annons som måste klickas bort 
manuellt kan vi nästintill säga att 
läsarna kommer känna igen ditt 
varumärke efter annonsperioden.  

Din annons kan väljas mellan att 
vara en bild, MP4-video eller en 
GIF. Annonslängden för detta paket 
är en vecka, men går att utöka mot 
en tilläggsavgift.  

Har du frågor eller funderingar gällande detta 
paket hittar du våra kontaktuppgifter längre ned.

En 5 sekunders  MP4-video som 
hostas via Youtube och speglas 
på vår webbplats.

GIF

Bild

En rörlig / animerad bild  
som framhäver budskapet 
lite mer “coolt”.

Din annons bild i alternativt 

webP eller JPEG fomrmat.

Kravspecifikationer
Bild: 740px x 350px (webP/JPEG). 
Gif: 740px  x 350px (.GIF) 
Mp4 video: Max 0-7 sek (.mp4 fil) 
Vänligen skicka över filerna via:  
Wetransfer för att inte förlora upplösning.  

Vi kan hjälpa till med att konverta dina filer 
till de motsvarande format om det behövs.

!


Detta ingårLokalisering
Stor banner

Stor banner i artiklarna

Sociala medier

En stor banner överst på startsidan. 

En stor banner som visas överst när 
läsasrna klickar sig in i en artikel.

Pop up fönster!
En pop-up annons som måste stängas ner 
manuelt av användare, vissas upp till 1 
gånng per unik ip-adress.

Annons inlägg på Instagram & Facebook 
via storys/flödet

Annonslängd: 7 dagar 
Läs mer om våra regler & villkor här

Här ser du vart vart dina annonser kommer dyka 
upp när du annonserar med premium paketet.

Din banner här! 
(Samt vid klick på artiklarna)

POP-UP!

Längre med mellan artiklarna (var 6)

Ditt buskap vissas upp med 
hjälp av en pop-up annons!  

OBS: POP-UP fönstret kommer täcka hela sidan.  
Men den typ av visualisering hade gömt undan övriga 

annons platser vi försöker visa samtidigt.

Har du frågor eller funderingar? 

Kontakta oss

Annonsera@telgenytt.se
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@Telgenytt

Lokalisering
Här ser du vart vart din annons kommer dyka 
upp när du annonserar med mingel paketet.

Detta ingår:

Plats 1

Bild
Din annons bild i alternativt 

webP eller JPEG fomrmat.

 Banner bland mingelbilder
En  banner på fliken “nöje”, mellan 
alla mingelbilder.

Annonslängd: 7 dagar 
Läs mer om våra regler & villkor här

Annonslängd: 7 dagar 
Läs mer om våra regler & villkor här

Pop-Up!
Pop-up fönster som öppnas upp 
med din annos en gång för varje  
unika ip-adress.

Bild
Din annons bild i alternativt 

webP eller JPEG fomrmat.

GIF
En rörlig / animerad bild  
som framhäver budskapet 
lite mer “coolt”.

Din annons syns här

Annonseringsmallar 

Att välja mellan
Klicka här
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