
PUFF PÅ STARTSIDAN 
1. Vinjett: Företagsnamnet. 
2. Rubrik: Max 40 tecken för en rad eller 55-70 

tecken för två rader. 
3. Ingress: Max 175-200 tecken beroende på längd 

på rubrik.
4. Bildformat: Liggande format med marginal. Ska 

kunna beskäras i formaten 2:1, 2:3 och 3:1.

ARTIKELN 
5. Vinjett: Företagsnamnet. 
6. Rubrik: Max 60-65 tecken. 
7. Ingress: Ingressen bör inte vara längre än 250 

tecken. 
8. Bild + bildtext: Liggande format med marginal. 

Ska kunna beskäras i formaten 2:1 och 3:2. Bild-
text ca 150 tecken.

9. Citat: 60-70 tecken.
10. Ruta för fakta: Rubriken i faktarutan kan vara 

“Bakgrund”, “Tips” eller liknande. Ordet “Fakta” 
är reserverat för redaktionellt material.  
Faktatext: Innehåller 300 - 500 tecken.

ÖVRIGA BERIKNINGAR I ARTIKELN:
• Blålänk: Kan läggas in på valfri plats i  

texten. Bifoga i sådana fall en URL-adress. 
• Video: Videoinslag i artikel: antingen via ett 

inbäddat youtube-klipp eller via tidningens 
videospelare. 

• Sociala medier: Inlägg från sociala  medier som 
exempelvis Facebook, Instagram och Twitter 
kan bäddas in på valfri plats i texten.

Nativeannonser
Så här ser Gota Medias format för nativeannonser ut. För att annonserna ska publiceras på ett 
korrekt sätt behövs komplett material. Här följer en kortfattad beskrivning av vad som behövs.
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EN KOMPLETT ARTIKELLEVERANS INNEHÅLLER:  

Artikelpuffar med olika vinklar:
> 1 rubrik och 2 alternativa rubriker = 3 rubriker.
> 1 bild och 2 alternativa bilder = 3 bilder
> 1-2 ingresser

Artikel:
> Rubrik
> Ingress
> Brödtext
> 2-3 bilder inklusive bildtext
> 1-2 citat
> 1-2 rutor med fakta
> 1-4 blålänkar inklusive url som länken ska leda till

OM INNEHÅLLET 
En nativeartikel har en journalistisk tonalitet som 
smälter in i kanalen och är anpassad till både 
målgrupp och budskap. Artiklarna ska ha en tydlig 
lokal vinkel med en inbjudande ton utifrån läsarens 
perspektiv. 

TIPS: Citatrubrik funkar alltid bra. Men annars aktiv 
rubrik med tydlig avsändare. En kort ingress, där man 
presenterar vad läsaren ska få svar på. Brödtexten 
ska väcka till intresse och kittla läsarens nyfikenhet 
så att hen klickar vidare till din hemsida. Där det ska 
det finnas ännu mer spännande innehåll. 
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