
Smart Ads – en tjänst från ClearOn AB.

Smart Ads är en teknisk  
lösning som tillsammans med 
annonsering på Facebook och 
Instagram möjliggör träffsäker  
och smidig distribution av digitala 
erbjudanden utan landningssida. 

Så fungerar det
Det unika med Smart Ads-lösningen är att  
den möjliggör interaktion direkt i annonsen. 
Konsumenten kan aktivera erbjudandet direkt  
i annonsformatet genom att fylla i sina upp- 
gifter. Inom ett par sekunder landar sedan  
en digital kupong hos mottagaren. 

Interagera direkt  
i SoMe-annonsen
• �Träffsäker�sampling�/�erbjudande�till� 

utvald målgrupp och undvik oönskad  
organisk delning 

•  Kort time-to-market 

• �Kostnadseffektiv�annonsering
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En bra lösning för bl a:

• Nå�nya�/�unika�målgrupper�

• Sömlös kupongdistribution

• Ökad brand loyalty 

• Enkel och smidig shopper-resa

• Driva försäljning till butik 

Smart Ads



Den�digitala�kupongkampanjavgiften�(24�600�kr/kampanj)�tillkommer� 
och är giltig i 12 månader. Har ni redan en aktiv digital kampanj ni vill  
använda, tillkommer endast en unik distributionskod på 4 000 kr. 

Rörliga kostnader
Eventuella övriga specialanpassningar och projektledning utanför 
grundlösningen debiteras löpande à 1.250 kr per påbörjad timme. 
Gäller även eventuella uppdateringar.

Kontrollera aktuella priser och villkor i ClearOnline.

Prislista  (Gäller�from�augusti�2022)

Integrationsarvode (med Social Media Lab 
som annonsör, baseras på Mediabudget�nedan.)
Ingår implementering, projektledning, optimering och 
rapportering (standardrapport ur Social Content).

Mediabudget
0-30 000 kr
31 000-75 000 kr
76 000-150 000 kr
151 000 kr <

Distributionsmodul

10 000 kr

15 000 kr

20 000 kr

Offert

fr. 10 000 kr per annonstillfällle

5 000 kr per annonstillfälle

TILL PRISLISTAN
Klicka här!
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Smart Ads

Varför använda Smart Ads? Enkelt att administrera  
och effektiv, träffsäker spridning via sociala medier.

https://campaign.portal.clearon.se/mg-local/login?type=smstoken
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Vill ni ha tips om hur ni marknadsför er kampanjsida på bästa sätt är ni välkomna att kontakta oss 
på ClearOn så hjälper vi er. Kontakta oss för information och beställning via mail: sales@clearon.se
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Bild eller video format 1080x1920 pixlar
Videolängd�2-15�sekunder�(gärna�10�sek�som�max)

Bakgrundsbild�Genereras�efter�den�bild/video�ni�har�
i Stories formatet men vi rekommenderar att
ha�en�i�rätt�anpassat�format�(1200x628�px)

Instagram Stories Leadformuläret

Process & Brief

Kund
Beställare
Ev. Byrå

ClearOn
Digital projektledare

Kund
Beställare
Ev. Byrå

Deadline: Senast 
14 dagar innan 
aktivitetsstart.

Kund
Beställare

ClearOn
Digital projektledare

Kund
Beställare

Kund
Beställare

ClearOn
Digital projektledare
KAM

Uppstartsmöte
Genomgång brief

Insamling av 
material

Testkörning Kampanjstart Uppföljning
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Materialspecifikationer
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Här�finner�du�specifikationer�för�det�material�som�behövs�för�att�skapa�en�Smart�Ads.�Materialet�skickas� 
till ansvarig projektledare.



Här berättar du för målgruppen vad som kommer hända efter att de skickat in sin information.

● Rubrik – 60 tecken
● Beskrivning – 300 tecken
● Call to actiontext 60 tecken (Exempel – ”Läs mer på vår hemsida”)

Länk dit man vill att målgruppen ska hamna när man klickar på call to action knappen

Klart!

Kampanja – en tjänst från ClearOn AB.
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Kontakta ClearOns säljare så drar vi igång kampanjen tillsammans med dig!

Nu är det klart för start  
och redo att köra igång  
annonskampanjen!

Activate Interactive är ClearOns verktyg för interaktiva sales promotion- 
tjänster. ClearOn är ett betalningsinstitut under Finansinspektionens tillsyn 
och ägs av Dagligvaruleverantörers Förbund. www.clearon.se

1. Introduktion – Här laddar du upp din bak-
grundsbild och lägger in en rubrik�(1-60�tecken)�
samt en beskrivning�(1-320�tecken)

3. Efter registrering – Här berättar du för målgruppen  
vad som händer när de skickat in sin information.  
Rubrik – 60 tecken, beskrivning – 300 tecken,   
Call to action-text 60 tecken,  
Exempel: ”Läs mer på vår hemsida”. 

Länk dit du vill att målgruppen ska hamna  
när de klickar på call to action-knappen

2. Frågor�–�Här�finns�möjlighet�att�lägga�in�egna�frågor,�
men framförallt samlar du in informationen du behöver 
från målgruppen, t ex e-mail eller telefonnummer. Under 
Description lägger du in en text kring hur ni använder 
informationen som samlas in. Exempel: ”Vi använder din 
information för att skicka våra nyhetsbrev.”

Enkel och smidig administration i bara tre steg.
Du loggar in som administratör på din sida och laddar smidigt upp bilder, lägger till dina texter och  
ställer�in�specifikationer�för�din�kampanj.

Smart Ads

Sektion 3 – Privacy Policy

Här behöver vi en länk till företagets integritetspolicy. Er länk visas med Facebooks standardfriskrivning. Denna
del hamnar på samma sida som Sektion 2 där man fyller i sin information. - Här använder vi ClearOns
landningssida så inget ni behöver skicka över

Sektion 4 – efter registrering

LEAD-AD FORMAT SPECIFIKATION
Instagram stories

● Bild eller video  – 1080x1920 pixlar
● Videolängd 2-15 sekunder (gärna 10 sek som max)

Leadformuläret:
Bakgrundsbild – genereras efter den bild/video man har i Stories formatet men vi rekommenderar att
ha en i rätt anpassat format.

● Bild i format 1200 x 628 pixels

Sektion 1 – intro
Rubrik 1-60 tecken
Beskrivning 1-320 tecken

Sektion 2 – Frågor

Här samlar vi in informationen vi behöver från målgruppen och ert fall telefonnummer. Det vi behöver är en
kort text kring hur ni kommer använda informationen ni samlar in. Exempelvis: "Vi använder din information för
att skicka våra nyhetsbrev." Denna text kommer hamna under Description.
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