
Välkommen
till Smart Senior

Här är information som är bra att känna till som
partner till oss på Smart Senior.

Om du har några frågor kring materialet är du alltid
välkommen att höra av dig till Annonsavdelningen
på annons@smartsenior.se

Kampanjsida
Stand Alone
Medlemsbrev
Pushnotis
SMS

Här hittar du materialinformation och exempel på:

Alla delar kanske inte är relevanta för just ert företag. Vad
ni bokat framgår av er orderbekräftelse.

Material mailas till: annons@smartsenior.se
Vi behöver material 7 arbetsdagar före datum för
publicering/utskick. 



Material 

Kampanjsida
1800x606px (widescreen)
722x392px (puffbild)

Logo, minst 500px bred - gärna högupplöst. Format .png
Ovan bilder bör innehålla er logo. Format: .jpg

Om ni bokat Widescreen på startsidan används samma bild
som för kampanjsidan. Denna länkas då till kampanjsidan.

Stand Alone
1200x800px (header)

722x392px  (puffbild)
700x700px (kvadrat)

Önskar ni ha med fler bilder ska dessa vara

Header bör innehålla er logo. Format: .jpg eller .png

Medlemsbrev

1800x606px (widescreen)
722x392px (puffbild)

Till ett Medlemsbrev hämtar vi material (text & bild) från er
kampanjsida på smartsenior.se. 
Skulle ni önska ha annan bild/text i Medlemsbrevet ska
dessa vara

Vilket format som används kan vi inte i förväg säga.

Bilderna bör innehålla er logo. Format: .jpg eller .png

 (bilder)



Kampanjsida
Beskrivande text av erbjudandet. Vi sammanställer
och placerar texten på lämplig plats på kampanjsidan
Ev rabattkod
Ev begränsningar i erbjudandet
Giltighetstid för erbjudandet
URL dit ni önskar att vi styr trafiken

Ni får se korrektur innan publicering.

Stand Alone
Beskriv erbjudandet utförligt i såväl text som i bilder! 
Ni kan ha text + bild som olika moduler i mailet
Ev begränsningar i erbjudandet
Giltighetstid för erbjudandet
URL dit ni önskar att vi styr trafiken

Ni får se korrektur innan utskick.

Medlemsbrev
Vi hämtar erbjudandet från kampanjsidan på smartsenior.se
Om ni skulle önska specifik text eller länk skickas detta till oss. 
Korrektur skickas normalt inte på Medlemsbrev.

Material  (texter)
Partnersida

Kortfattad text om företaget.

Pushnotis
Rubrik, max 25 tecken inkl mellanslag
Brödtext, max 150 tecken inkl mellanslag
Länkas normalt till er kampanjsida hos oss

SMS
Max 95 tecken inkl mellanslag, radbrytning etc
URL dit ni önskar att vi styr trafiken



Exempel  (partnersida)
Här är ett exempel på partnersidan. Under texten visas
era aktuella erbjudanden, under kampanjsidorna.

Gå gärna in på www.smartsenior.se för att se hur 
andra partnersidor ser ut.



Exempel  (kampanjsida)

722x392px (puffbild)

Här är ett exempel på puff och kampanjsida. 
Puffen leder alltid till kampanjsidan.

Gå gärna in på www.smartsenior.se för att se hur 
andra kampanjsidor ser ut.

Logo

Logo

1800x606px (widescreen)



Exempel (Stand Alone)
Här är exempel på olika Stand Alone med de olika
bildformaten.

1800x606px (widescreen)

1800x606px (widescreen)

1200x800 (header)

722x392px (puffbild)

700x700px (kvadrat)



Exempel (Medlemsbrev)
Här är ett exempel på Medlemsbrev.

1800x606px (widescreen)

1800x606px (widescreen)

722x392px (puffbild)



Exempel (pushnotis)
Här är exempel på hur en pushnotis kan se ut.



Exempel (SMS)
Här är exempel på hur SMS-utskick kan se ut.


