Native Advertising
Annonsera med redaktionell
text i Världen idag

Poängen med redaktionell annonsering är att den ska kännas
relevant för läsaren, inte att den ska kamoufleras så att läsaren inte
ser att det är en annons. Relevansen ska vara större än motståndet
mot en annons, så att läsaren medvetet väljer att läsa den.
Lyckas du med det har du fått ett kvalificerat urval av läsare som tar
till sig ditt budskap!

Exempel
Dagstidning Native
Helsida
Helsidesannons med redaktionell text i Världen idag.
Pris: 25.000:- ex moms
Vid Stor- och Kyrkonummer av Världen idag
Helsides-annons med redaktionell text.
pris: 32.500:- ex moms
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Nyheter 2019

Nu är det tid för Dar es-Salaam – Tanzanias största stad
Mediemission International har
framgångsrikt genomfört 105
storstadskampanjer i olika världsdelar och resultaten från dessa har
varit mycket uppmuntrande. De
har på ett bestående sätt berört nationerna. Nu vill vi utmana dig som
läser detta att stöda denna viktiga
kampanj.
Tanzania är ett välkänt land för
de flesta missionsvänner. Genom
åren har fantastiska missionärer
arbetat där och stora resurser har
lagts in. Idag finns det växande
församlingar över hela landet.
Men ofta har man glömt de stora
städerna.
I oktober är det Dar es-Salaam
och kustområdet som är i fokus
Dar es-Salaam växer så det
knakar. Varje år flyttar mer än en
halv miljon nya människor till
staden och enligt den officiella statistiken bor det minst 6,5 miljoner
människor där. Medelåldern är

låg – mer än 50 % av hela landets
befolkning är under 20 år!
Andliga ledare vädjade till oss
Stadens biskopar och församlingspastorer har vädjat till oss och
gett en inbjudan att förverkliga en
storstadskampanj i Dar es-Salaam
under oktober månad 2019.
Vi har en jätteutmaning här
– att nå en ny generation med
budskapet om kraften som kan
förändra liv. Vi är i stort behov av
din hjälp här för att kunna nå ut
till denna stad där islam gör allt
för att förstärka sina positioner.
Zanzibar kommer att involveras i
denna kampanj och som de flesta
vet finns det mycket få kristna där.
Vad kommer att hända:
Under devisen Power to Change berättar kändisar från politik,
idrott och musik och helt vanligt
folk i TV-program och radioprogram om kraften som förändrade
deras liv. Dessa personliga er-

farenheter av gudsingripanden
publiceras också i en bok och lyfts
fram i reklam och TV-program på
sekulära kanaler.
Kristet budskap får stor synlighet
På stora billboards och i tidningsreklam skapas stor synlighet
för kampanjens budskap om kraft
till förändring.
Överallt visas ett gratistelefonnummer som utmanar folk att
ringa till telefon-slussen. Där förs
många viktiga samtal och där tar
man också emot namn och adress.
På detta sätt skapas kontakt till
de lokala församlingarna som
några dagar senare kontaktar dem
och överlämnar boken med alla
livsberättelser. Fantastiska möten
med människor som i sin tur lett
till att mötesbesökarnas antal ökat
dramatiskt.
Motstånd visar att det vi gör är
viktigt – var med och ge ditt stöd
till kampanjen.

– Vi väntar oss att det kan bli
motstånd, säger Hani som ansvarar
för koordineringen av kampanjen
tillsammans med ett fint team i
Dar es-Salaam.
Det har varit en hel del strul
under resans lopp och vi har fått
känna av att djävulen är oroad över
vad som skall ske.
– Men vi är helt övertygade om
att det är rätt tid. Vi vill att alla i
Tanzanias största stad och folket på
Zanzibar skall få lära känna Jesus
och kraften som kan förändra liv.
Vi behöver nu be för genombrott i
staden eftersom detta kommer att
röra om rejält.
– Det finns motstånd och demoniska krafter som vill sabotera
det Gud vill göra. Vi behöver
beskydd och vi behöver resurser
för att Guds vilja skall få ske i Dar
es-Salaam hösten 2019.
Nu är förväntningarna stora inför kampanjen. ”Vi vill nå alla dem
vi inte når med våra gudstjänster,”
säger de.

Dar es-Salaam (Dar) är arabiska och betyder ”fridens hus”. Dar är
Tanzanias tidigare huvudstad och
fortfarande den största staden i landet
med mellan 5-6 miljoner invånare.
Staden har en mycket viktig hamn
och är ett betydelsefullt centrum för
handel och ekonomi.
Dar es-Salaam ligger på swahilikusten och är en av de snabbast växande städerna i hela världen.
Fram till år 1974 var Dar huvudstad
men då beslöt man göra Dodoma till
landets centrum. Processen har gått
långsamt men idag fungerar Dodoma
som politisk huvudstad medan Dar
es-Salaam fortfarande har en betydande ställning inom media, konst, musik
och filmindustri. De flesta turisterna
anländer till landet via Dar es-Salaam.

VILL DU VARA MED?
SÄND DITT SMS TILL NUMMER 72980
EXEMPEL PÅ EN SMS-GÅVA

Prefix-betalning 500 kronor (MMI500):
Med 500 kronor möjliggör du tryckningen av ett
flertal Johannesevangelier och Biblar till Ryssland.

123 45 488 22

medie mission
IRR-TV

I N T E R N AT I O N A L

NO 8450100682343

900307-0

Besök vår webbsida. Du kan också ge en gåva via våra webbsidor: mediemission.se

Dagstidning Native
Mittuppslag
Mittuppslag, 2 st helsidesannonser med
redaktionell text i Världen idag.
Pris: 45.000:- ex moms
Vid Stor- och Kyrkonummer av Världen idag
Mittuppslag, 2 st helsidesannonser med
redaktionell text i Världen idag.
Pris: 55.000:- ex moms

Digital Native
Webannons
Webannons, med redaktionell text och
videoklipp på vår förstasida, 5 dagar.
Pris: 20.000:- ex moms

Digital Native

Redaktionell annonsering online
Digital Native består av en förstasidespuff samt en undersida.
Förstasidespuffen är en banner-plats på Världen idags startsida med
er rubrik och bild.
Undersidan är den sida man landar på då man klickar, innehållande
ert redaktionella textmaterial, bilder, klipp, länkar osv.
Ni får gärna formulera rubrik till förstasidespuffen,
vi kan också hjälpa till att formulera rubriken om ni
så önskar, utifrån er idé. Här gäller det att hitta en
intressant rad som lockar till vidare öppning och läsning.
Ni skapar själva textinnehållet i artikeln. Önskar ni redaktionell
hjälp att skriva artikeln kan ni köpa den tjänsten för 5000 kr.

Annonsmaterial
Dagstidning Native: Sänd oss färdig annonssida.
Digital Native: Sänd oss logotype, text, bilder och ev. filmklipp som ni
vill lägga upp. Skicka även med de länkar som ni vill att vi lägger in.
Skicka materialet till annons@varldenidag.se

För frågor, info och annonsköp
Johanna Köllerfors, annonssäljare
076-869 10 54
johanna.kollerfors@varldenidag.se

Annonsavdelning
018-430 40 70
annons@varldenidag.se

