
Den  mobila  nyhetssajten  Bättre  Stadsdel  är  en  religiöst  och  partipolitiskt oberoende lokaltidning  som  bevakar  och granskar 
lokala  frågor i  stadsdelen.  Lokaltidningen  ska medverka  till en positiv  stadsdelsutveckling  genom  att bevaka  nära  frågor som 
berör  invånarna.  Bättre  Stadsdel  vill lyfta  fram  engagemang,  initiativ  och  aktiviteter som stärker  stadsdelskänslan och  skapar 
gemenskap både inom stadsdelen och till andra stadsdelar. Nyheterna på sajten sprids på  era sätt men framförallt via våra lokala
Facebooksidor som sammanlagt har cirka 14 000 följare, vilket är 20 procent av områdets  Facebooksanvändare.  Antalet besökare 
på sajpå sajten ligger på cirka 15 000 i veckan.  Hägersten-Liljeholmen är  en  av  de  snabbast  växande  stadsdelarna  i  Stockholm.  Idag 
bor  det  85 000  invånare  här,  inom  fem  år  kommer  stigan  ligga  på  runt  100 000. 

Guld 1                      
Stor displayannons
Högst upp på alla sidor
Exklusivitet

Guld 2                      
Stor displayannons
Högst upp på alla sidorHögst upp på alla sidor
Delar platsen med max tre andra

Silver 1                    
Annons i  ödet & under öppnad artikel
Exklusivitet

Silver 2                      
Annons i  ödet & under öppnad artikel
DDelad plats med max tre andra

Brons                        
Mindre annons i  ödet och under öppnad artikel

Järn                          
Annons i öppnad artikel

Annons                       
Höger spalt (screen) samt underst i  ödet (mobil)         

NNative ad              
Sponsrad artikel
Bilder ingår
Inklusive publicering och delning på sociala medier

Produktion av annons                                      

Splash-annons                              
Kort heltäckande exponering

RoRoterande annonser                  
3D-annons                                       
Sociala medier                               

Teknisk speciikation
Material mailas senast 2 vardagar innan publicering till:
bosse@battrestadsdel.se

Filformat
jpg, gif eller png (vid annat format kontakta enl nedan)

Guld, stor displayannons
980 pixlar b980 pixlar bred och 240 pixlar hög

Mobilbanner
440 pixlar x 250 pixlar (för Guld, Silver och Brons)

Annons, högerspalt
250 x 240-360 (sido-banners, längs högra kanten av  ödet)

Annonsprislista Bättre Stadsdel
Priserna (SEK) avser en veckas annonsering och gäller t om oktober 2016

Mats Falck        mats@battrestadsdel.se      0709 - 44 95 19
Bosse Lindberg     bosse@battrestadsdel.se     0708 - 95 99 66INFO OCH BOKNING:

14 000
följare på 
Facebook

Hos oss visasdin lokala annons upp till 25 000 gångeri veckan

Här visas din  
lokala annons  

upp till  
25 000 gånger  

i veckan
16 000

följare på  
Facebook

Annonslista för Bättre Stadsdel
Guld 1
Stor displayannons
Högst upp på alla sidor.

Guld 2
Stor displayannons
Högst upp på alla sidor. Delar platsen med max tre  
andra annonser

Silver 1
Annons i flödet och under öppnad artikel
Exklusivitet

Brons
Mindre annons i flödet och under öppnad artikel

Annons i öppnad artikel

Annons
Högerspalt (screen) samt underst i flödet (mobil)

Native ad
Sponsrad artikel med bilder
Inklusive publicering och delning på soicala medier
Produktion av annons 

Splash-annons
Kort heltäckande exponering
Roterande annonse 3D-annons Sociala medier
 

Teknisk specifikation
Material mailas senast 2 vardagar innan publicering till:
mats@battrestadsdel.se

Filformat
Jpg, gif eller png (Vid annat format, kontakta enli. nedan)

Guld, stor display
980 pixlar bred och 240 pixlar hög

Mobilbanner
440 pixlar bred och 250 pixlar hög (för Guld, Silver och Brons)

Annons, högerspalt
250 pixlar bred x 240-360 pixlar hög
(Sido-banners, längs högra kanten av flödet)

Den mobila nyhetssajten Bättre Stadsdel är en religiöst och partipolitiskt oberoende lokaltidning som bevakar och granskar 
lokala frågor i stadsdelen. Lokaltidningen ska medverka till en positiv stadsutvecklign genom att bevaka nära frågor som 
berör invånarna. Bättre Stadsdel vill lyfta fram engagemang, initiativ och aktiviteter som stärker stadsdelskänslan och  
skapar gemenskap både inom stadsdelen och till andra stadsdelar. Nyheterna sprids på flera sätt, inte minst via våra sociala 
medier. Våra Facebooksidor har i dagsläget sammanlagt 16 000 följare, vilket är cirka 20 procent av det totala antalet Face-
book-användare i stadsdelen. Antalet besökare ligger på ca 15.000 i veckan. Hägersten-Liljeholmen är en de snabbast väx-
ande stadsdelarna i Stockholm. Idag bor det runt 85.000 invånare här.  Inom fem år kommer antalet att stiga till ca 100.000. 

Här visas din  
lokala annons  

upp till  
25 000 gånger  

i veckan

17 000
följare på  
Facebook

Annonslista för Bättre Stadsdel

Guld 1      
Stor displayannons
Högst upp på alla sidor. Exklusivitet.

Guld 2      
Stor displayannons
Högst upp på alla sidor. Delar platsen med max tre  
andra annonser.

Silver 1     
Annons i flödet och under öppnad artikel med
ensamrätt.

Silver 2     
Annons i flödet och under öppnad artikel.
Delad plats med max tre andra.

Annons     
Högerspalt samt underst i flödet.

Native ad        
Sponsrad artikel med bilder, inklusive publicering och  
delning på soicala medier. Produktion av annons. 

Splash-annons    
Kort heltäckande exponering på desktop och mobil

Roterande annonser 3D-annons 
Sociala medier
 

Teknisk specifikation
Material mailas senast 2 vardagar innan publicering till:
mats@battrestadsdel.se

Filformat
Jpg, gif eller png (Vid annat format, kontakta enli. nedan)

Guld, stor display
980 pixlar bred och 240 pixlar hög

Mobilbanner
440 pixlar bred och 250 pixlar hög (för Guld, Silver och Brons)

Annons, högerspalt
250 pixlar bred x 240-360 pixlar hög
(Sido-banners, längs högra kanten av flödet)

Splash-annons 
Desktop 980-1080 pixlar bredd x 580-610 pixlar hög 
Mobil 350-375 pixlar bredd x 570-600 pixlar hög

Den mobila nyhetssajten Bättre Stadsdel är en religiöst och partipolitiskt oberoende lokaltidning som bevakar och granskar 
lokala frågor i stadsdelen. Lokaltidningen ska medverka till en positiv stadsutvecklign genom att bevaka nära frågor som 
berör invånarna. Bättre Stadsdel vill lyfta fram engagemang, initiativ och aktiviteter som stärker stadsdelskänslan och  
skapar gemenskap både inom stadsdelen och till andra stadsdelar. Nyheterna sprids på flera sätt, inte minst via våra sociala 
medier. Våra Facebooksidor har i dagsläget sammanlagt 17 000 följare, vilket är cirka 20 procent av det totala antalet Face-
book-användare i stadsdelen. Antalet besökare ligger på ca 15.000 i veckan. Hägersten-Liljeholmen är en de snabbast väx-
ande stadsdelarna i Stockholm. Idag bor det runt 85.000 invånare här.  Inom fem år kommer antalet att stiga till ca 100.000. 

annons@battrestadsdel.se     0709 - 44 95 19


