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För medlemmar: Södertälje Citys Hemsida
Som medlem får du både en egen undersida på www.sodertaljecity.se och ett obegränsat antal
annonser, där vi visar dina erbjudanden direkt på startsidan och butikssidorna. Vi vill hjälpa dig
med att synas på bästa sätt.

Din sida
Presentera dig med en attraktiv bild och välkomnande text.
Vi vill att du skickar in…
-

Logga, i så bra kvalitet som möjligt (gärna eps + jpg eller png)

-

Beskrivande text, kontaktinfo och dina öppettider.

-

Länkar till dina sociala medier så vi kan hjälpa kunderna hitta dig där.

-

En bild som t.ex. visar din verksamhet, eller något som du säljer.
Bilden visas i storleken 1028x516 pixlar, och beskärs automatiskt.

Du kan se exempel från andra butiker på sodertaljecity.se/butiker
Ta gärna inspiration från t.ex. Albrekts Guld eller Mas que Carne

sodertaljecity.se/albrekts-guld

sodertaljecity.se/mas-que-carne

OBS Se till att vi alltid har uppdaterad info om dig. Meddela oss om det sker förändringar.
Alla inskick: info@sodertaljecity.se
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Erbjudanden
Det är enkelt att synas med ett bra erbjudande och vi rekommenderar att du gör det löpande. Du
skickar bara ett mejl till oss med bild, text & datum.
Om du jobbar för en kedja kan du be marknadsavdelningen skicka material direkt till oss
-

Bild: Storlek ska vara 650x500 pixlar. Annars kan vi inte garantera att den visas korrekt.

-

Text: Kort och tydlig, gärna entusiastisk.

-

Datum: Vi behöver start- och slutdatum för att kunna lägga upp erbjudandet.

Adress för inskick: info@sodertaljecity.se
Butikens namn visas som rubrik för erbjudandet.
På hemsidan visas senast inkomna erbjudanden först på startsidan.

Se riktiga exempel från hemsidan

Vi finns här för dig
Har du frågor eller behöver hjälp?
Varmt välkommen att kontakta oss på info@sodertaljecity.se
Du kan också se fler kontaktuppgifter på hemsidan.
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