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ARTIKEL 1



Informera människor i Sörmland 
om de nya bostadssatsningarna i 
Eskilstuna. Öka kännedom och 
driva budskapet om alla fördelar 
med Kärnhems nya fastigheter. 
Även länka vidare till de lokala 
mäklarna i regionen.

UTMANING



Två native-artiklar på Ekuriren.se som 
belyste Kärnhems satsning. Den ena 
hade en mer guidande karaktär:
”Så hittar du rätt i bostadsdjungeln”.
Den andra hade högre nyhetsvärde:
”Här är de nya bostadskvarteren i 
Eskilstuna”.

LÖSNING



NATIVE -KAMPANJ 
18 DEC – 31 DEC 2017

Artikel 1

Här är de nya bostadskvarteren i Eskilstuna
Artikelsidvisningar: 5010

Antal läsare: 3932
Lästid: 1 min 4 sek

Artikel 2

Så hittar du rätt i bostadsdjungeln
Artikelsidvisningar: 2303

Antal läsare: 1846

Lästid: 1 min 17 sek

Jämförelsetal

Snittlästid för redaktionella artiklar: 20 sek

Sammanfattning
Läsarna på Ekuriren har visat stort intresse för Kärnhems 2 st native-artiklar. Lång lästid 

indikerar att innehållet har engagerat läsaren och uppmuntrat till att ta del av hela 

materialet. Låg bounce rate indikerar att rubrik + bild på puffnivå har motsvarat läsarens 

förväntningar även på artikelnivå, anledningen till att en hög andel stannade kvar i 

artikeln.

RESULTAT
Sajt: Ekuriren.se (Desktop + Mobil)

Period: 2 veckor (18-31 dec 2017)

Format: CMS Native



Summering native-kampanj
Totalt har Kärnhems 2 st native-artiklar 
genererat 5778 läsare under en 
kampanjperiod på 2 veckor. Lästiden är 
väsentligt högre än sajtens övriga artiklar 
vilket visar på ett native-material med högt 
läs- och nyhetsvärde.

Styrkan med Native på Mediekompaniet
För bästa effekt bör man använda sig av flera 
lokala nyhetsaktörer i samma kampanj. Vi 
brukar rekommendera min 10 st, vilket i case
ovan skulle generera ca 50 000 läsare. 

Vad kostar native?
Vi jobbar med prestationsbaserad 
prissättning där du som kund själv sätter 
ribban. Denna rörliga prismodell ger varje 
kampanj full flexibilitet och skalbarhet.

ARTIKEL 2

SUMMERING


