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Yellon är Brand Experience-byrån som kan stärka hela ditt varumärke – från strategi till arkitektur, produktdesign och reklam 



 
 

Programmatisk annonsering & banners 
Produkt- och processbeskrivning 

 

Varför programmatisk annonsering? 
97 % av svenskarna använder internet*. Med Yellons plattform** nås 5 miljoner 
svenska webbplatser och annonseringen kan programmeras så att den distribueras 
enligt strategiska målgruppsurval. Exempelvis kan vi styra annonseringen 
geografiskt, välja särskilda webbplatser eller skapa målgrupper baserat på intresse 
och demografi. Den vanligaste metoden är retargeting, alltså att annonsera mot 
tidigare webbplatsbesökare för att påminna om och etablera varumärket. Tack vare 
Yellons plattform slipper du som kund fasta annonskostnader och kan själv styra 
din mediabudget. Ett enkelt, tryggt och bekvämt sätt att skapa stor effekt. 

*Internetstiftelsen       **Delta Projects 

 
Ingen vanlig digital byrå  
Yellon har en kompetensmix som gör att vi kan arbeta med hela 
varumärkesupplevelsen, från strategi till arkitektur, produktdesign och reklam. 
Tack vare detta kan vi säkerställa att din kommunikation inte bara är optimerad för 
respektive kanal, utan även att den är konsekvent. Analogt såväl som digitalt. 

 

Bildbanners 
Dagens kommunikation är i stor 
utsträckning visuellt baserad.  
Med bildbanners uppnår du  
digital räckvidd och ökad 
varumärkesexponering. 
 
 
Totalkostnad 10 000 kr 

  

Rörliga Banners 
Banners som innehåller 
animationer och video drar 
uppmärksamhet till sig och ger 
utrymme för fler kreativa 
möjligheter. 
 
Totalkostnad 20 000 kr 
 

Distribution  
Yellon sköter även annonseringen. Vi 
sätter upp och programmerar 
kampanjen, optimerar och analyserar 
den under kampanj-perioden. När 
den är avslutad, presenterar vi 
utfallet. 

Totalkostnad: 10 000 kr 
Mediabudget tillkommer 

 

 
 
Praktiska villkor: 

 
   Yellon skapar banners med befintligt grafiskt material. Vid behov tillhandahåller 

        du kompletterande material. 

   Vid retargeting-kampanjer får Yellon installera cookie på din webbplats. 

   Yellon får tillgång till din Google Analytics och Google Tag Manager. 

    Ett korrektur ingår, ytterligare korrektur debiteras som tillkommande. 

     Yellon levererar en bannerversion i följande format: 

 480x280  160x600 
300x250  250x600 
980x240     

 Naturligtvis kan vi leverera andra format till tillkommande kostnad. 

Leverans 
• Yellon levererar banners i HTML5. 
• Efter kampanjens slut presenterar vi annonseringens utfall. 

 
 
 
Yellon är Brand Experience-byrån som kan stärka hela ditt varumärke – från strategi till arkitektur, produktdesign och reklam 

 
Hur gör vi? 

1. Startmöte där vi tillsammans 
diskuterar målgruppsurval, 
budskap, formgivning och 
kampanjperiod 

2. Yellon producerar utkast 

3. Korrektur från dig 

4. Yellon justerar banners   

5. Slutgodkännande från dig 

6. Uppsättning och aktivering av 
kampanj 

7. Yellon övervakar och optimerar 
kampanjen  

8. Efter avslutad kampanj 
presenterar Yellon utfallet. 

 


