
A. Annonser vid huvudflödet på sponsringonline

+ 1 stor banner
+ 2 sidobanners
+ Exponering i listan över “De socialt engagerade företagens erbjudanden"
+ Exponering i listan över “Lediga jobb hos de socialt engagerade företagen"
+ Fria byten för annonserna på sajten 
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A. Annonser och andra erbjudanden vid huvudflödet och på 
sidorna för de föreningar du sponsrar på sponsringonline

B. Barnfamiljer inom föreningen som du sponsrar på sajten 
rekommenderar dig i sina nära relationer

C. Föreningarna som du sponsrar rekommenderar era 
erbjudanden

D. En egen sida på sponsringonline där ni kan visa upp ert 
sociala engagemang och exponera era erbjudanden 

Din varumärkesexponering på sponsringonline
I ett månadsabonnemang ingår ett paket bestående av fyra delar.



Produkterbjudande
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De socialt engagerade 
företagens erbjudanden

De socialt engagerade 
företagens jobberbjudande

Jobberbjudande

Dina Erbjudanden i högerspalten

Specialerbjudande

Företag X stödjer Förening Y. 
Om du klickar här så skänker 
Företag X 20 kr till Förening 
Ys ungdomar.

Du får dessutom ett 
generöst erbjudande själv  

Månadens specialerbjudande på företagets sida 



Jobberbjudanden



B. Rekommendationer barnfamilj till barnfamilj

Kändismarknadsföring, eller vän-rekommendationer är den snabbast växande typen 
av digital marknadsföring på nätet idag.
I vanliga fall värjer sig människor mot att få reklam och marknadsförarna försöker 
hitta en väg runt motståndet. Här använder de sig av kändisar och bloggare eller av 
att låta vänner och kunder rekommendera produkten.
I vårt fall erbjuder sig barnfamiljer inom de föreningar som du sponsrar att nå er 
målgrupp genom att berätta för dem att ni hjälper barn och ungdomar med pengar. 
Detta gör mottagaren mer välvilligt inställd till ert företag och era erbjudanden.

C. Föreningarna hjälper er att få nya kunder

Barnfamiljerna inom föreningarna som ni stödjer rekommenderar även andra 
barnfamiljer och andra  vänner om era erbjudanden. Du sätter själv upp en budget 
för vad företaget högst är villiga att betala per månad. Sen betalar du bara för 
resultatet, det vill säga antal unika öppningar av de personliga 
rekommendationerna av era erbjudanden. När budgeten är uppfylld kan ni 
självklart fylla på den ytterligare för att få ännu fler givna rekommendationer om 
era erbjudanden. Ert företag får sen en statistik-rapport i slutet av varje månad så 
att ni kan följa utvecklingen. Föreningens barn och ungdomar får hela summan för 
rekommendationerna varje månad.

D. Er egen sida för er sociala engagemang

På den sidan kan ni visa er målgrupp hur ni arbetar med socialt engagemang. Ni kan 
även ladda upp hur mycket content och reklam ni vill i form av  artiklar, banners, 
erbjudanden, bilder och videor med mera. Självklart är det bara er reklam som syns 
här. Här visas även de föreningar som ni sponsrar på sajten.
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