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NativePosten
”N365 Group är 
väldigt unika i 

sitt arbete”

Företaget ökade sin

omsättning 12 gånger

NativePosten

D
e är det okända svenska 

företaget som gång på 

gång toppar listan över 

världens mest interage-

rade artiklar på Face-

book.
– Det är nästan så man får nypa sig 

i armen när man ser siffrorna, säger 

Johan Rikner, vd för N365 Group.

Med runt 50 miljoner läsare varje  månad 

har N365 Group och Newsner jättar som 

Buzzfeed, LittleThings och NowThis som 

största konkurrenter. Men till skillnad från 

de amerikanska publicisterna har N365 

Group endast ett 40-tal anställda redaktörer, 

varav runt hälften ägnar sig åt Newsner på 

heltid,  resten arbetar med native advertising. 

Ändå lyckas företaget gång på gång toppa 

listorna över världens mest interagerade ar-

tiklar och mest visade Facebookvideos. 

– För oss är det helt otroligt att vi under 

maj månad når en fjärdedel så många som 

till exempel Buzzfeed (204 miljoner) och att 

vi är större än jättar som Vox (15 milj) och 

NBC (22,3 milj), säger Rikner.

Hemligheten bakom framgången menar 

vd:n är målmedveten analys och ett extremt 

fokus på att vara datadrivna.  

– Många inom vår bransch tror att de vet 

vad bra content är – men vi låter datan och 

siffrorna bestämma vad som är bra. 

Han menar att många tror att det är 

 slumpen som avgör vad som blir viralt. 

– Jag skulle snarare kalla det ett hant-

verk. Vi jobbar alltid nära vår målgrupp och 

 arbetar datadrivet i allt som vi gör. Märker 

vi att någonting går bra tar vi lärdom av det. 

När de svenska redaktörerna exempelvis 

ser att en viss artikel går bra i  Sverige, gör 

man en engelsk variant av den och  anpassar 

den till en mer internationell  publik för att 

ge den ytterligare potential. 

– Våra redaktörer är otroligt duktiga på att 

fånga upp vad som funkar hos vår  publik, 

och vi är väldigt stolta att hamna i topp 

bland de mest interagerade artiklarna. 

All lärdom från sociala medier-sajten 

applicerar företaget sedan i nativekampan-

jerna – vilket visat sig vara ett riktigt fram-

gångsrecept. 
– Newsner lär oss hur algoritmerna funkar 

och hur vi bör anpassa annonser och native-

artiklar för att få stor spridning. På så sätt 

kan vi köpa trafi k billigt och samtidigt få bra 

konvertering och effekt även i vårt kampanj-

arbete. ■ 

N365 Group är genom sociala medier-sajten 

Newsner en av de absolut största aktörerna 

i världen på Facebook-videos.

Under augusti månad 2017 slog företaget sin all time 

high på Facebook. Totalt hade före tagets alla titlar och 

språk nästan 900 miljoner video visningar – på en enda 

månad.
Under samma tidsperiod låg Newsner även  bakom 

världens mest virala Facebookvideo. Videon ”He 

 saved 669 children from the Holocaust” stod ensam 

för nästan 200 miljoner visningar och 24 miljoner 

 interaktioner under augusti. Nu har videon 286 000 000 

videovisningar – allt med endast organisk spridning. 

– Just nu gör vi några av världens mest delade  videos 

på Facebook. Det är kul att vi som är ett relativt litet 

företag från Sverige kan vara med och göra ett avtryck 

internationellt, säger Johan Rikner, vd. ■

ReKORDMANAD:

900 MILJONER
VIDEOvisningar

”Just nu gör vi 
några av världens 

mest delade videos”

Chefredaktör: Johan Rikner                          N365 Group   

”Det är nästan så man 

får nypa sig i armen när 

man ser si� rorna”
– Johan Rikner, vd på N365 Group

När hudvårdsföretaget Swiss Clinic 

 lanserades i Sverige kontaktades  N365 

Group för att hjälpa till med marknads-

föringen. Fokus låg på att få så hög ROI som 

möjligt för att företaget skulle gå med vinst.

Sedan starten av samarbetet med N365 Group har 

Swiss Clinic ökat sin omsättning hela 12 gånger. Från 

7,7 miljoner kronor 2013 till 96,5 miljoner kronor 

2017. Samarbetet startade med en nativekampanj i 

Sverige. I dag driver N365 Group kampanjerna i fem 

olika länder.
– Vi har testat fl era olika aktörer, i både Norge och 

Sverige, utan att vara i närheten av en positiv ROI. 

Det som alla andra aktörer haft gemensamt är att de 

inte förstått konvertering, de har endast  fokuserat på 

CTR och klick, de har inte optimerat mot ROI. Där 

har N365 Group varit  väldigt unika i sitt arbete, säger 

Fredrik  Kristensson, grundare av Swiss Clinic. ■
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N365 Groups räckvidd 

(topp 50 länder)

N365 Groups kontor

N
365 Groups grundidé har alltid varit 

att leverera konkreta resultat, oavsett 

om det är för Newsner eller mot deras 

kunder. Med datadriven analys och 

 optimering har native-byrån en daglig process som 

visat sig fungera på alla ställen de varit aktiva i. I 

kartan nedan syns världens top 50 länder där N365 

Group har störst räckvidd – främst genom Newsner.

Berlin — Köpenhamn — Helsingfors — London — New York — Oslo — Stockholm

Ssom kartan visar når N365 Group 

ut till nästan hela världen. Det är 

framför allt sajten Newsner.com, med sina 

20 språk, som når ut i världens alla hörn. 

Men N365 Group är också aktiv i tiotalet 

länder med  native advertising och hjälper 

 ständigt sina kunder att växa i andra län-

der. Konceptet är gångbart på världens alla 

marknader eftersom allt material anpassas 

utefter miljö. Som alltid är det är den data-

drivna optimeringsprocessen som lägger 

grunden för de framgångsrika resultaten.

VAL AV MEDIA
■ N365 Group är en oberoende 

byrå som jobbar med en mängd 

 olika mediekanaler. Genom sin 

 erfarenhet vet de vilka plattformar 

som ger bäst effekt utifrån kundens 

 behov. De ger också tips och råd  för 

hur kampanjen kan förbättras ytter-

ligare. För N365 Group är resultaten 

den drivande faktorn till att ständigt 

 välja rätt mediekanal.

CONTENT
■ Oavsett om det gäller video, text 

eller radio är kundens mål  alltid 

i  fokus. N365 Group har ett tätt 

samarbete med sina kunder för att 

producera redaktionellt material av 

högsta kvalitet. Allt material god-

känns av kunden före publicering 

– och materialet anpassas alltid  efter 

vald mediekanal för bästa effekt, 

 alltid med en redaktionell ton.

KAMPANJ
■ Det svåra är inte att driva trafi k, 

utan att driva rätt trafi k. Anledning-

en till de goda resultaten är byråns 

dagliga optimeringsprocess. Fokus 

ligger alltid på konverteringar – oav-

sett om det gäller köp, registreringar, 

ansökningar eller app nedladdningar 

– något som gör N365 Group  unika 

i branschen. Kunden får vecko-

visa uppdateringar om resultat och 

vad som kan göras för att förbättra 

 kampanjen.

UPPFÖLJNING
■ 70% av N365 Groups kunder har 

fortsatt samarbetet med byrån i över 

ett år – och fl era av  kunderna expan-

derar i andra länder. Även om många 

löpande förlänger sina  kampanjer, 

skickar N365 Group alltid en 

 detaljerad kampanj rapport. Där 

sammanställs allt kunden  behöver 

veta. Utefter resultat och lärdomar 

bygger N365 Group  vidare på nya 

koncept för att  fortsätta  förbättra 

 resultaten.

DÄRFÖR FUNGERAR KONCEPTET 

OVER HELA VARLDEN

50
MILJONER UNIKA BESÖK 

varje MÅNAD, global 

RÄCKvidd på 20 språk  

— MÖT NEWSNER.COM

Vd:n Johan Rikner

avslöjar hemligheten:

SÅ BLEV VI STÖRST 

PÅ FACEBOOK

+ Sverigekampanj 
med N365 och 
Metro som når över 

en miljon 
svenskar!



Åländska företag samarbetar  
–viktigare än någonsin!
Åländska företag och organisationer har under 14 år samar-
betat effektivt i Ålandskampanjen ihop med Hufvudstads-
bladet. Vi får bättre synlighet och möjligheter tillsammans. 
Hufvudstadsbladets stora bilaga "Sommar" som skriver 
redaktionellt om Åland.  
Mer exponering och mer deals. Förra året hade vi 10 sidor 
om Åland. Du når alla prenumeranter i hela svenskfinland via 
tryckta tidningen i 50.000 ex. 15.000 ex finns i gästhamnar 
och turistinformationer. 1000 ex kommer även att finnas på 
Åland. Tidningen finns även online  via HBL 365 appen där 
bilagan är gratis för läsaren. Uppe hela sommaren och gratis 
för läsaren.

N365 –störst i Sverige på Facebook
Det svenska företaget N365 står bakom Newsner och ett 
femtiotal undersidor såsom Sportbibeln, Matbibeln och 
Ett Gott Skratt. Både sett i räckvidd och interaktion är de 
överlägset störst i Sverige på Facebook och globalt sett en 
av världens största aktörer.
De senaste två åren har de levererat några av världens mest 
sedda videos och med djup kunskap om hur Facebooks 
algoritm fungerar skapar de pricksäkert och engagerande 
annonsinnehåll i formatet native advertising. Tack vare den 
höga effekten så genomgår native advertising just nu en 
explosionsartad ökning i hela världen. Enligt Business 
Insider kommer 74 procent av all bannerannonsering i USA 
att vara native år 2021.
Var snabb med att haka på trenden du också!

Gör såhär:
1. Välj tryckannons och storlek i HBL evene-
mangs-bilaga. Din annons blir både tryckt och 
även onlinetidning i hbl appen, gäller från juni till 
sista augusti. Maila carina@samba.ax.

2.  Välj om du också vill delta i Sverigekampan-
jen och ta del av vårt unika sam-
arbete med N365 Group och 
Metro. Om du vill veta mer så 
bokar vi ett möte.

Annons i HLB sommarevent tidning   

Kanonpris NU med  
Ålandskampanjen!
Ålandskampanjen har pressat annonspriser och 
skapat deals för åländska företag och i år expanderar 
vi till svenska sidan i samarbete med Nyheter365 och 
Metro!

Att haka på i Ålandskampanjen ger stora ekonomiska 
fördelar. Uppstartskostnaden för en nativekampanj 
som denna börjar på 25.000 € + moms. Genom 
detta unika samarbete får annonsören vara del i en 
kampanj för endast 5.600 € + moms.

OBS! Priset för Sverigekampanjen gäller vid HBL-
tryckannonsbokning över 1.100 € + moms.  
Begränsat antal platser och först till kvarn gäller.

Unikt samarbete!

+ Sverigekampanj med N365 och Metro som når över en miljon svenskar!

BOKNING och INFO: SAMBA MEDIA GROUP AB, 22100 MARIEHAMN, ÅLAND 
A n n o n s b o k n i n g  o c h  o r i g i n a l  C a r i n a  S o m m a r s t r ö m :  c a r i n a @ s a m b a . a x    
K A M PA N J L E DA R E :  C A R I N A  S O M M A R S T R Ö M

Å L A N D S K A M P A N J E N  2 0 1 8 & SAMBA MEDIA ÅL AND

+358 400 566 496

mailto:carina%40samba.ax?subject=%C3%85landskampanjen%20i%20HBL%20intresserad
tel:+358400566496 


BOKA HBL ANNONS NU! 
Du blir automatiskt med i en online ÅLANDS e-tidning 

som ligger uppe hela sommaren gratis i HBL-appen för läsaren

OBS! Alla priser är angivna exkl. moms.

OBS! På alla original:  
Lägg till +5 mm utfall åt alla håll

254 x 180 mm 

2 100 €

99 x 88 mm 

 400 €

254 x 42 mm 

 600 €

254 x 365 mm

3 600 €
150 x 365 mm

2 400 €  

99 x 42 mm

200 €  

99 x 226 mm

1 100 €  

47 x 88 mm

200 €  

254 x 88 mm

1 100 €  

Moduler och priser i print Till priserna tillkommer moms

Storlekar och priser på webben på följande sida  ›

Boka nu före 11 maj

ORIGINAL för HBL: 
Färdigt annonsmaterial levereras som fär-
dig cmyk-separerad och anpassad för dag-
spresstryck PDF till: carina@samba.ax

För andra digitala format,  
kontakta Samba Media/ 
Carina Sommarström  
Telefon: 0400 566 496 
eller e-post: carina@samba.ax

Annonsstorlekar . . .  Moduler
Tryckmetod . . . . . . . 4-färg offsetrotation
Rastertäthet . . . . . . . 29 - 34 l/cm 
Bilder . . . . . . . . . . . . . . minst 170 dpi

Priserna exklusive moms 24%
Betalningsvillkor: 7 dagar netto

HBL: ANTAL EX/VISNINGAR
Tryck tidning  
ca 90.000 läsare 
Evenemangsbilaga  
50.000ex. 15.000 ex extra för 
turistbyråer,  bibliotek, och gäst-
hamnar. Även på många kaféer och 
skärgårdsbutiker.   
+ 1000 ex extra för Åland

HBL.fi nättidning  
ca 100.000 visningar i veckan

HBL i App-form
över 10.000 appanvändare

Bokn.deadline 11.5.2016
Materialdeadl. 18.5.2016
Utgivningsdag 1.6.2016

TRYCKT HBL ANNONS

HBL SVENSKFINLANDS EVENEMANGSBILAGA TILL HUSHÅLLEN

STEG 1

BOKNING och INFO: SAMBA MEDIA GROUP AB, 22100 MARIEHAMN, ÅLAND 
A n n o n s b o k n i n g  o c h  o r i g i n a l  C a r i n a  S o m m a r s t r ö m :  c a r i n a @ s a m b a . a x    
K A M PA N J L E DA R E :  C A R I N A  S O M M A R S T R Ö M

Å L A N D S K A M P A N J E N  2 0 1 8 & SAMBA MEDIA ÅL AND

+358 400 566 496

mailto:carina%40samba.ax?subject=%C3%85landskampanjen%20i%20HBL%20intresserad
tel:+358400566496 


Samba Media är exklusiv partner och samordnare  
för N365 och tidningen Metro på Åland

2.  VÄLJ OM DU OCKSÅ VILL DELTA I SVERIGEKAMPANJEN:  

N365 Group gör din kampanj!
I år kommer Ålandskampanjen även att gå i Sverige.
Nyheter365 producerar en digital Ålandsbilaga och optimerar därefter din artikel 
mot lästid.

Genom dataanalys i realtid kan redaktörerna på Nyheter365 på styra in köpstark 
trafik och samtidigt öka innehållets relevans. 

Optimeringen sker i flera lager:  
Målgruppsoptimering, annonspuffsoptimering och artikeloptimering. Målet är 
att förstå hur din målgrupp beter sig och kommunicerar.

Genom sitt unika sätt att analysera data och optimera innehåll står Nyheter365, 
med Newsner, bakom många av världens mest delade artiklar och videos.
Materialet distribueras mot köpstarka målgrupper på Facebook i Sverige.

Efter en fyraveckorsperiod av digital optimering är artikeln beprövad och redo 
att föras över som del i en helsida om Åland i Metro som når över 800.000 
svenskar. Ta del av detta unika erbjudande för 5.600 €.
 
Detta ingår:
– En artikel på den digitala native-sidan
– Daglig lästidsoptimering i fyra veckor
– Dagliga annonspuffsoptimeringar
– Spridning av annonser mot köpstarka målgrupper (målgruppsoptimering)
– Annonsplats på native-helsida i Metro (slutet på juni)
– Produktion och utformning av optimerad annons
 
Nyheter365 och Samba Media kommer ut och tar möten och svarar på frågor.

Nå ut i SverigeBoka nu före 11 maj

EGEN NATIVE KAMPANJ MED UNIK OPTIMERING

OBS! Priset för Sverigekampanjen gäller vid HBL-tryckannonsbokning över 1.100 € + moms. Begränsat antal platser och först till kvarn gäller.

BOKNING och INFO: SAMBA MEDIA GROUP AB, 22100 MARIEHAMN, ÅLAND 
A n n o n s b o k n i n g  o c h  o r i g i n a l  C a r i n a  S o m m a r s t r ö m :  c a r i n a @ s a m b a . a x    
K A M PA N J L E DA R E :  C A R I N A  S O M M A R S T R Ö M

Å L A N D S K A M P A N J E N  2 0 1 8 & SAMBA MEDIA ÅL AND

+358 400 566 496

mailto:carina%40samba.ax?subject=%C3%85landskampanjen%20i%20HBL%20intresserad
tel:+358400566496 


NATIVE: VI KOMMER TILL DIG OCH PRESENTERAR UPPLÄGG 
Nyheter365 producerar, optimerar och distribuerar din artikel

annonspartner och äger därmed allt 
 annonsutrymme på sajten.

Succén var omedelbar. Genom  kraften i 
Newsner kunde man på sex veckor  skapa 
Sveriges näst största sajt inom  hälsa sett 
till räckvidd. Och på bara sex månader 
har Hälso bibeln haft cirka två miljoner 
besökare. ■

300 procent högre CTR, 23 
procent lägre kostnad 

per konvertering och  Sveriges näst 
största hälsosajt. 

Så lyckades N365 Group, till-
sammans med Medox, skapa en 
av de mest besökta sajterna inom 
hälsa – på bara sex veckor.

Samarbetet mellan det norska kost-
tillskottet Medox och N365 Group 
sträcker sig fl era år tillbaka i tiden. 

Ända sedan starten har målet varit att 
nå en så kostnadseffektiv marknads-
föring med så hög ROI som möjligt. 

Medox, ett naturligt kosttillskott med 
blåbär och svarta vinbär, var relativt 
okänt i Sverige innan samarbetet med 
N365 Group inleddes. Så det fanns 

även en målsättning att öka varumärkes-
kännedomen och etablera Medox i mål-
gruppen. 

En digital native advertisning-kampanj 
på bland annat Facebook blev startskottet 

på Medox Sverigesatsning. En kampanj 
som med åren utvecklades stort med fl era 
olika kanaler och medier. 

Det fanns dock utmaningar.  Rådande 
regler och förordningar gjorde det  väldigt 
svårt att producera relevant och intres-
sant material. Vad kunde man då göra 
annorlunda för att nå ut till målgruppen 
kvinnor 55+, och samtidigt synas i en 
mycket relevant miljö?

Genom att ta fram den  redaktionella 
sajten Hälsobibeln skapade N365 Group 
en helt ny kanal för målgruppen som 
Medox ville nå. Distribution skedde 
genom Newsner, Sveriges största publi-
cist på Facebook tillika en del av N365 
Group. För Hälsobibeln producerades 
artiklar som fokuserade på hälsa, träning 
och livsstil. Medox blev även  exklusiv 

SOFIAS DRÖM
BLEV SANN

SAS hade svårt 
att se direkt-

konvertering från 
sina displaybanners 
– tills de gjorde native 
med N365 Group. 

Så här förbättrades 
resultatet med 90 
procent.

N365 Groups lösning 
var att fokusera på ma-
terial som var nyhets-
betonat och välriktat 
rent geografi skt. Genom 
att jobba som en ny-
hetsredaktion på 
ortens lokal-

tidning berättade de om 
hur närområdets företag 
kunde dra nytta av SAS 
förmånsprogram SAS 
Credits. 

Resultatet var bättre än 
det mesta SAS hade tes-
tat tidigare. Under kam-
panjperioden  höjdes an-
talet registrerade  företag 
med 90 procent  jämfört 
med tidigare månader. 

Katja  Ek-Henriksson, 
vid den tidpunkten 
 marknadschef på SAS, 
var nöjd med både 
 ut förande och resultat.

– Vi är fantastiskt 
nöjda och hade nog 
aldrig drömt om att 

det skulle ge ett sådant 
bra resultat. ■

90%
DRÖMMEN: SAS ÖKADE SIN
B2b-KONVERTERING MED

2011 2013 2014 2015 2016 2017 20182012

Med bakgrund inom spelindustrin 
och journalistik  ville grundaren 
 Johan Rikner mixa  disciplinerna till 
ett koncept. Resultatet: N365 Group. 

Konceptet visade sig vara något 
som marknaden efterfrågat: En helt 
ny kreativ optimeringsmetod som 
 säkerställer en kostnadseffektiv 
kampanj och nöjda kunder. 

Inom en vecka hade viralsajten Newsner nått över en 
miljon svenskar med sitt engagerande innehåll. 

N365 Group blir 
först i Sverige med 
 native-annonsering 
på Facebook.

Företaget  
gör sin första 
native -radio-
annonsering.

N365 Group blir uppköpta av 
 Mediaplanet Group.  Affären gör 
Mediaplanet Group till  ett av 
 Europas största  mediebolag 
inom content marketing.

N365 Group har till-
sammans med kunden 
Medox skapat en av Sve-
riges största sajter inom 
hälsa: ”Hälsobibeln”.

Med Media planet ska N365 Group 
fortsätta att växa.  Framåt planerar 
 företaget att öppna kontor i 
ett fl ertal nya länder, först ut 
är Berlin och New York.

N365 Group fi nns på fl era 
olika marknader och öppnar 
2016 kontor i Oslo, Helsingfors, 
 Köpenhamn och London. 

N365 Group når sin all time high på 
 Facebook. Newsners fi lmer får 900 
miljoner  videovisningar på en månad.

Från starten var N365 Group ägt av svenska 
mediebyrån Tre Kronor Media. I september 
2014 köpte fyra anställda loss bolaget och blev 
en helt oberoende byrå.

N365 GROUP GRUNDAS

BLIXTSNABB FRAMGÅNG NEWSNER GRUNDAS NATIVE PÅ 
FACEBOOK

NATIVE 
I RADIO

MEDIAPLANET + N365 REKORDSAJT VÄXER GLOBALT

ÖPPNAR NYA KONTOR STÖRST I VÄRLDEN PÅ
FACEBOOK-VIDEOS

BLIR EN OBEROENDE BYRÅ

SÅ FICK TYSKA TURISTBYRÅN ÖVER EN HALV 
MILJON ORGANISKA VIDEOVISNINGAR

✔ 
N365 Group lanserade en bred kampanj i sociala medier där en del 
bestod i att fyra kända svenska personer delade med sig av sina bästa tyska 

tips på kundens kampanjsida. Samt att en rad svenska fotspår i Tyskland upp-
märksammades. 

✔ 
Utfallet blev oerhört positivt: Det uppsatta trafi kmålet nåddes redan när 
halva kampanjperioden passerats, besökarna delade frikostigt med sig av 

sina bästa tips på kampanjsidan och de brandade videos som producerades sågs 
av drygt en halv miljon personer på Facebook – helt organiskt. 

✔
”N365 Group är helt suveräna. Materialet har hållit en hög nivå och 
blandat seriositet med precis den humoristiska och ungdomliga ton vi ville 

ha i vår kommunikation” säger Iris Müller, marknadschef på Tyska Turistbyrån.

Newsner lanseras på 
fl er språk. Bland  annat 
 engelska, turkiska, 
 spanska och tyska.

Newsner lanseras på 
holländska, polska, 
franska, ryska  och 
italienska.

GLOBAL EXPANSION

LEONARDO DICAPRIO
ÖPPNAR GALA MED
NEWSNERFILM

När Hollywoodstjärnan 
Leonardo DiCaprio höll 

sin senaste välgörenhetsgala,  
den 26 juli 2017, valde han 
att öppna den med en fi lm 
från Newsner. 

Filmen visar återinförandet av 
vargar i nationalparken Yellow-
stone och hur ekosystemet 
 vaknade till liv igen.

– Filmen berättar i grunden en 

väldigt bra historia, vilket oftast 
är nyckeln till stor spridning. 
Content is king helt enkelt, säger 
Jonatan Jonasson, videoredaktör 
på Newsner.

Newsner-fi lmen har setts av över 
140 miljoner, däribland  Madonna, 
Lenny Kravitz och  Heidi Klum 
som närvarade på galan. Givetvis 
var Newsners Norhan Elhakeem 
och Jonatan Jonasson på plats 
– som tillsammans producerat 
 fi lmen om vargarna. ■

”Filmen berättar i 
grunden en väldigt 

bra historia”

GLOBAL EXPANSION

För att ett företag ska kunna växa och utveck-
las krävs att de anställda är med på tåget. 

En som varit med sedan hösten 2015 är affärs-
utvecklaren Sofi a Westfahl – som gjort sin egen 
resa i företaget.

– När jag började var vi 20-25 
personer på kontoret, i dag är vi 
över 50, så vi har verkligen vuxit 
enormt senaste åren, säger Sofi a.

Från start jobbade Sofi a med sälj 
i Sverige – men avancerade snabbt 
när möjligheterna visade 
sig. 

– Jag gick vidare till 
att jobba med affärs-
utveckling på andra 
marknader. Jag har 
vuxit enormt som 
människa och fått 
ett stort förtroende 
från mina kollegor – 
och jag fortsätter att 
 utvecklas varje dag. ■

utvecklaren Sofi a Westfahl – som gjort sin egen 

– När jag började var vi 20-25 
personer på kontoret, i dag är vi 
över 50, så vi har verkligen vuxit 
enormt senaste åren, säger Sofi a.

Från start jobbade Sofi a med sälj 
i Sverige – men avancerade snabbt 
när möjligheterna visade 

– Jag gick vidare till 
att jobba med affärs-
utveckling på andra 
marknader. Jag har 
vuxit enormt som 

från mina kollegor – 
och jag fortsätter att 

■

SÅ BLEV DE EN AV SVERIGES STÖRSTA
HÄLSOSAJTER PÅ 6 VECKOR

SÅ TOG SPELJÄTTEN
KLIVET MOT TOPPEN

2013: Ett litet 
spel bolag mest 

förknippat med bingo.
Fyra år senare: Ett 

av Sveriges populäraste 
 casinon online.

Här är strategin 
 bakom Maria Casinos 
succé – och byrån som 
hjälpte dem på vägen.

Som för de fl esta spel bolag 
var utmaningen för Maria 
Casino att få så många nya 
kunder som möjligt – till 
lägsta möjliga kostnad. Men 
också att öka varumärkes-
kännedomen.

– Med hjälp av N365 
Group har vi gått från sjua 
till tvåa i Sverige i våra 
varu märkesmätningar,  säger 
 Dersim Sylwan, General 
 Manager Sweden, på  Kindred 
Group som äger varumärket 
Maria Casino. 

Samarbetet inleddes med 

en digital native advertis-
ning-kampanj på en av Sve-
riges största kvällstidningar. 
Medieplaceringarna analy-
serades och optimerades och 
samarbetet växte i takt med 
de lyckade resultaten. 

Efter tre år togs konceptet 
vidare till andra kanaler. 

– Det var när vi fl yttade 
över till att göra print som vi 
såg de stora  effektökningarna, 
säger Dersim Sylwan.

N365 Group har genom 
åren fungerat som en helhets-
byrå för Maria Casino – och 
hela tiden anpassat materialet 
till nya kanaler. 

– När vi senare dessutom 
adderade radio och tv till 
konceptet blev synergierna 
väldigt tydliga. Det har betytt 
mycket för att Maria  Casino 
klättrat till toppen, säger 
 Dersim Sylwan.

Än i dag är Maria Casino 
en av N365 Groups största 
kunder. ■

JOBBA HOS 
N365 GROUP

■ Vill du bli företagets 
nästa stjärna? Hör av dig 
till isabel.svensson@ny-
heter365.se och jonna.
sall@nyheter365.se.

JOBBA HOS 
N365 GROUP

■ Vill du bli företagets 
nästa stjärna? Hör av dig 
till isabel.svensson@ny-
heter365.se och jonna.
sall@nyheter365.se.

— JOBBA PÅ — 
N365 GROUP

■ Vill du bli företagets 
nästa stjärna? Hör av dig 
till isabel.svensson@
nyheter365.se eller jonna.
sall@nyheter365.se.

SÅ ANLITAR MAN N365 GROUP ■ Är du nyfi ken på vad N365group kan göra för ditt företag? Tveka inte att höra av dig till 
info@n365group.com. Du kan också läsa mer genom att surfa in på www.n365group.se.
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Räckvidd

 — EFFEKTEN —
● 300% högre CTR på annonser 
på Hälsobibeln jämfört med övriga 
 nativeplaceringar. 
●  Cirka 30% högre konvertering på 
trafi ken via Hälsobibeln jämfört med 
andra jämförbara nativeplaceringar.
● 23% lägre kostnad per ny kund 
 jämfört med budget, totalt för 
 kampanjen inklusive Hälsobibeln.

”Genom att ta 
fram  Hälsobibeln 

byggde N365 
Group upp en helt 

ny  kanal skapad 
för  målgruppen”

BOKNING och INFO: SAMBA MEDIA GROUP AB, 22100 MARIEHAMN, ÅLAND 
A n n o n s b o k n i n g  o c h  o r i g i n a l  C a r i n a  S o m m a r s t r ö m :  c a r i n a @ s a m b a . a x    
K A M PA N J L E DA R E :  C A R I N A  S O M M A R S T R Ö M

Å L A N D S K A M P A N J E N  2 0 1 8 & SAMBA MEDIA ÅL AND

+358 400 566 496

NativePosten
”N365 Group är 
väldigt unika i 

sitt arbete”

Företaget ökade sin
omsättning 12 gånger

NativePosten

D
e är det okända svenska 
företaget som gång på 
gång toppar listan över 
världens mest interage-
rade artiklar på Face-

book.
– Det är nästan så man får nypa sig 

i armen när man ser siffrorna, säger 
Johan Rikner, vd för N365 Group.

Med runt 50 miljoner läsare varje  månad 
har N365 Group och Newsner jättar som 
Buzzfeed, LittleThings och NowThis som 
största konkurrenter. Men till skillnad från 
de amerikanska publicisterna har N365 
Group endast ett 40-tal anställda redaktörer, 
varav runt hälften ägnar sig åt Newsner på 
heltid,  resten arbetar med native advertising. 
Ändå lyckas företaget gång på gång toppa 
listorna över världens mest interagerade ar-
tiklar och mest visade Facebookvideos. 

– För oss är det helt otroligt att vi under 

maj månad når en fjärdedel så många som 
till exempel Buzzfeed (204 miljoner) och att 
vi är större än jättar som Vox (15 milj) och 
NBC (22,3 milj), säger Rikner.

Hemligheten bakom framgången menar 
vd:n är målmedveten analys och ett extremt 
fokus på att vara datadrivna.  

– Många inom vår bransch tror att de vet 
vad bra content är – men vi låter datan och 
siffrorna bestämma vad som är bra. 

Han menar att många tror att det är 
 slumpen som avgör vad som blir viralt. 

– Jag skulle snarare kalla det ett hant-
verk. Vi jobbar alltid nära vår målgrupp och 

 arbetar datadrivet i allt som vi gör. Märker 
vi att någonting går bra tar vi lärdom av det. 

När de svenska redaktörerna exempelvis 
ser att en viss artikel går bra i  Sverige, gör 
man en engelsk variant av den och  anpassar 
den till en mer internationell  publik för att 
ge den ytterligare potential. 

– Våra redaktörer är otroligt duktiga på att 
fånga upp vad som funkar hos vår  publik, 
och vi är väldigt stolta att hamna i topp 
bland de mest interagerade artiklarna. 

All lärdom från sociala medier-sajten 
applicerar företaget sedan i nativekampan-
jerna – vilket visat sig vara ett riktigt fram-
gångsrecept. 

– Newsner lär oss hur algoritmerna funkar 
och hur vi bör anpassa annonser och native-
artiklar för att få stor spridning. På så sätt 
kan vi köpa trafi k billigt och samtidigt få bra 
konvertering och effekt även i vårt kampanj-
arbete. ■ 

N365 Group är genom sociala medier-sajten 
Newsner en av de absolut största aktörerna 
i världen på Facebook-videos.

Under augusti månad 2017 slog företaget sin all time 
high på Facebook. Totalt hade före tagets alla titlar och 
språk nästan 900 miljoner video visningar – på en enda 
månad.

Under samma tidsperiod låg Newsner även  bakom 
världens mest virala Facebookvideo. Videon ”He 
 saved 669 children from the Holocaust” stod ensam 
för nästan 200 miljoner visningar och 24 miljoner 
 interaktioner under augusti. Nu har videon 286 000 000 
videovisningar – allt med endast organisk spridning. 

– Just nu gör vi några av världens mest delade  videos 
på Facebook. Det är kul att vi som är ett relativt litet 
företag från Sverige kan vara med och göra ett avtryck 
internationellt, säger Johan Rikner, vd. ■

ReKORDMANAD:
900 MILJONER
VIDEOvisningar

”Just nu gör vi 
några av världens 

mest delade videos”

Chefredaktör: Johan Rikner                          N365 Group   

”Det är nästan så man 
får nypa sig i armen när 

man ser si� rorna”
– Johan Rikner, vd på N365 Group

När hudvårdsföretaget Swiss Clinic 
 lanserades i Sverige kontaktades  N365 
Group för att hjälpa till med marknads-

föringen. Fokus låg på att få så hög ROI som 
möjligt för att företaget skulle gå med vinst.

Sedan starten av samarbetet med N365 Group har 
Swiss Clinic ökat sin omsättning hela 12 gånger. Från 
7,7 miljoner kronor 2013 till 96,5 miljoner kronor 
2017. Samarbetet startade med en nativekampanj i 
Sverige. I dag driver N365 Group kampanjerna i fem 
olika länder.

– Vi har testat fl era olika aktörer, i både Norge och 
Sverige, utan att vara i närheten av en positiv ROI. 
Det som alla andra aktörer haft gemensamt är att de 
inte förstått konvertering, de har endast  fokuserat på 
CTR och klick, de har inte optimerat mot ROI. Där 
har N365 Group varit  väldigt unika i sitt arbete, säger 
Fredrik  Kristensson, grundare av Swiss Clinic. ■

Fredrik Falk, Redaktionschef Newsner
Phone: +46 70 920 87 59
Email: fredrik.falk@nyheter365.se

Isabel Svensson, Redaktionschef Nyheter365
Phone: +46 76 170 57 53
Email: isabel.svensson@nyheter365.se

Christian Ström, Country Manager Danmark
Phone: +46 73 523 73 20
Email: christian.strom@nyheter365.se

Johan Renvall, Country Manager Tyskland
Phone: +46 70 499 51 78
Email: johan.renvall@nyheter365.se

Victor Lagos, Säljchef
Phone: +46 72 177 02 60
Email: victor.lagos@nyheter365.se

Jonna Säll, Country Manager New York
Phone: +46 73 316 80 76
Email: jonna.sall@nyheter365.se

Gustav Parment, Country Manager Finland
Phone: +46 73 811 27 04
Email: gustav.parment@nyheter365.se

Diana Bude, International Business Developer
Phone: +46 733 70 13 37
Email: diana.bude@nyheter365.se

Björn Forsgren, Country Manager UK
Phone: +46 70 268 25 01
Email: bjorn.forsgren@nyheter365.se

Jakob Norrman, Country Manager Norge
Phone: +46 76 170 57 72
Email: jakob.norrman@nyheter365.se

Sofi a Westfahl, Business Project Manager
Phone: +46 76 209 96 24
Email: sofi a.westfahl@nyheter365.se

Pierre Wingren, Head of Native
Phone: +46 76 171 14 53
Email: pierre.wingren@nyheter365.se

N365 Groups räckvidd 
(topp 50 länder)

N365 Groups kontor

N
365 Groups grundidé har alltid varit 
att leverera konkreta resultat, oavsett 
om det är för Newsner eller mot deras 
kunder. Med datadriven analys och 

 optimering har native-byrån en daglig process som 
visat sig fungera på alla ställen de varit aktiva i. I 
kartan nedan syns världens top 50 länder där N365 
Group har störst räckvidd – främst genom Newsner.

Berlin — Köpenhamn — Helsingfors — London — New York — Oslo — Stockholm

Ssom kartan visar når N365 Group 
ut till nästan hela världen. Det är 

framför allt sajten Newsner.com, med sina 

20 språk, som når ut i världens alla hörn. 
Men N365 Group är också aktiv i tiotalet 
länder med  native advertising och hjälper 

 ständigt sina kunder att växa i andra län-
der. Konceptet är gångbart på världens alla 
marknader eftersom allt material anpassas 

utefter miljö. Som alltid är det är den data-
drivna optimeringsprocessen som lägger 
grunden för de framgångsrika resultaten.

VAL AV MEDIA
■ N365 Group är en oberoende 
byrå som jobbar med en mängd 
 olika mediekanaler. Genom sin 
 erfarenhet vet de vilka plattformar 
som ger bäst effekt utifrån kundens 
 behov. De ger också tips och råd  för 
hur kampanjen kan förbättras ytter-
ligare. För N365 Group är resultaten 
den drivande faktorn till att ständigt 
 välja rätt mediekanal.

CONTENT
■ Oavsett om det gäller video, text 
eller radio är kundens mål  alltid 
i  fokus. N365 Group har ett tätt 
samarbete med sina kunder för att 
producera redaktionellt material av 
högsta kvalitet. Allt material god-
känns av kunden före publicering 
– och materialet anpassas alltid  efter 
vald mediekanal för bästa effekt, 
 alltid med en redaktionell ton.

KAMPANJ
■ Det svåra är inte att driva trafi k, 
utan att driva rätt trafi k. Anledning-
en till de goda resultaten är byråns 
dagliga optimeringsprocess. Fokus 
ligger alltid på konverteringar – oav-
sett om det gäller köp, registreringar, 
ansökningar eller app nedladdningar 
– något som gör N365 Group  unika 
i branschen. Kunden får vecko-
visa uppdateringar om resultat och 
vad som kan göras för att förbättra 
 kampanjen.

UPPFÖLJNING
■ 70% av N365 Groups kunder har 
fortsatt samarbetet med byrån i över 
ett år – och fl era av  kunderna expan-
derar i andra länder. Även om många 
löpande förlänger sina  kampanjer, 
skickar N365 Group alltid en 
 detaljerad kampanj rapport. Där 
sammanställs allt kunden  behöver 
veta. Utefter resultat och lärdomar 
bygger N365 Group  vidare på nya 
koncept för att  fortsätta  förbättra 
 resultaten.

DÄRFÖR FUNGERAR KONCEPTET 
OVER HELA VARLDEN

50
MILJONER UNIKA BESÖK 
varje MÅNAD, global 
RÄCKvidd på 20 språk  
— MÖT NEWSNER.COMVd:n Johan Rikner

avslöjar hemligheten:

SÅ BLEV VI STÖRST 
PÅ FACEBOOK

mailto:carina%40samba.ax?subject=%C3%85landskampanjen%20i%20HBL%20intresserad
tel:+358400566496 

