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Välkommen som annonsör!
Vill du och ditt företag nå en miljömedveten och
samhällsengagerad målgrupp? Vill ni hitta människor
med höga krav på både etik och design? Då är Camino
rätt forum.

Caminos marknadsföring
Här följer information om hur du kan kommunicera ditt och 
ditt företags budskap till den målgrupp du söker. På  Camino 
  använder vi oss av marknadsföring både på webben och 
genom sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter, 
genom olika föreläsningar samt på våra event. 

Banners & sponsrade artiklar
Till dig som annonsör erbjuder vi, förutom banners, en möjlig-
het att få en sponsrad artikel 
publicerad på vår start-
sida. Dessa artiklar visas i 
flödet på samma sätt som 
vårt övriga material, men 
markeras tydligt som en 
sponsrad artikel i inledning-
en samt genom att rubriken 
får en annan färg än vanligt. 
Sponsrade artiklar skrivs av 
dig som annonsör och ej av 
oss på redaktionen.

Caminomagasin.se
Caminos webb är gjord i ett 
responsivt format, vilket 
innebär att den anpassas automatiskt till den plattform som 
används såsom mobil, surfplatta eller dator. En del är öppna 
för alla att läsa, medan andra enbart är tillgängliga för de med 
access. På webben finns information om Caminovänner, kon-
sultverksamhet samt nätbutiken där besökaren kan beställa 
lösnummer och böcker utgivna på Camino förlag.

De vanligaste anledningarna till att besöka Caminomagasin.
se är för att läsa nyheter, hitta schyssta företag och organi-
sationer bland de så kallade Caminovännerna samt få mer 
information om vad Camino är. 

Caminomagasin.se har omkring 125 000 unika besökare/år.

Utställarplats på Caminos event
Har du en produkt, tjänst, idé eller verksamhet som du vill 
förmedla eller sälja? Då finns det möjlighet att vara med 
som utställare på Caminos event. Ett exempel är Caminos 
framtidsdag – ett årligen igenkommande framåtblickande 
och lösningsorienterat event, fullspäckat av inspiration, nya 
tankar och spännande möten. Fokus är nyheter och djupdyk-
ningar i ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i. Varje år 
attraherar dagen 250-300 personer från näringsliv, akademi, 
offentlig sektor och ideella organisation. Här möts folkrörelser, 
företagsaktivister och kollaborativa konsumenter.

Exempel på sponsrad artikel.

Målgrupp
Camino når ut till en engagerad målgrupp i samhälls- och 
 miljödebatten. Den typiska Caminoläsaren är välutbildad, 
mellan 25 och 45 år och bor i en stor eller medelstor stad. 
Caminoläsare uppger att de i stor utsträckning arbetar med 
något de brinner för och att inflytande i arbetet är viktigt. De är 
pålästa och ifrågasättande konsumenter som ofta styrs av sina 
värderingar vid inköp, samtidigt som de är måna om kvalitet 
och god design.  

Camino arbetar ständigt med att hitta och attrahera nya 
målgrupper. I ny statistik är det tydligt att den marknadsföring 
vi gör på nätet, framför allt via Facebook, ger resultat.  

Fakta om våra läsare
75% av läsarna har fått tips på nya produkter från
 annonser i Camino.
75% ser sig själva som välutbildade medel- eller hög-

inkomsttagare.
63% äger sitt eget boende (40 % villa eller radhus).
55% har ett eller flera barn.
(Siffrorna är hämtade från läsarundersökningar.)

Om Camino
Unika besökare på Caminomagasin.se per år 125 000.
Följare på Facebook Ca 10 000 personer.
Deltagare på den Caminos Framtidsdag 250–300 personer.
Prenumeranter nyhetsbrev Ca 10 000.
Följare Instagram Ca 2 300.

Camino ges ut av Getaware ekonomisk förening,
organisationsnummer 769616-3299. Utgivningsbevis 27243.



PRISER FÖR WEBBEN

 1 månad

Sponsrade artiklar 5 000 kr
Sponsrade artikelar på Caminomagasin.se (skrivs av er) publicerad under ca 1 månad på Caminos startsida, men finns var på sajten 
även framöver. Detta ger fördel i bland annat sökmotorsoptimering eftersom er webbplats är länkad till från artiklar på vår.

Banner STOR 3 500 kr
980x240 px

Banner LITEN 2 000 kr
300x200 px

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Banners levereras i digital form (Gif, Flash). Banners får vara  
animerade. Vid användning av Flash ska programversion anges.
Sponsrade artiklar levereras som en färdig text med rubrik och  
ingress (valfri längd), en toppbild i format 980 x 595 pixlar, samt  
eventuellt en mindre stående bild. Vid flera banners samtidigt 
växlas visning mellan dem.

Exempel på sponsrad artikel.




