
Specifikationer till 
webbreportage på menigo.se

På Menigo.se presenteras ditt innehåll på startsidan med en bild kallat 
Conten Card tillsammans med rubrik och ingress. Besökaren klickar 
här för att ta sig till din landningssida.

Landningssida

Startsida



STARTSIDAN 
Denna sida är det första kunden möts av vid 
besök på menigo.se när de loggat in.

Content Card
Denna bild frontas på startsidan och länkar in till 
landningssidan. 

Rubrik
Syns under Content Card på startsidan och visar  
sedan samma rubrik även på landningssidan.

Ingress
Syns under Content Card och berättar koncist 
om ditt innehåll på startsidan. Samma ingress på 
landningssidan.

Rubrik

Content Card 440x260px

Ingress

Bildfiler 
>250kb
jpeg, png, gif

Content Card
storlek 440x260 pixlar.

Hero-bild
Mått 1360x540 pixlar.

Video
Länkas från Vimeo, Youtube
Annan källa, inbäddningskod (embed)

Rubrik
Visar max 45 tecken inkl.blanksteg

Ingress 
160-255 tecken inkl. blanksteg

Visar max 160 tecken inkl. blanksteg på 
startsidan. Överskridande text dols. 
Ingresstext som överskrider 160 tecken 
fortsätter dock på landningssidan men kan 
max innehålla 255 tecken inkl. blansksteg. 

Produkter
Artikelnummer anges i kampanjverktyget när 
du bokar ditt paket.

SPECIFIKATIONER MATERIAL

Startsida



Hero-bild 1360x540px

Rubrik

Ingress 

*Länkar eller kontaktuppgifter med mål utanför Menigo används ej.

LANDNINGSSIDA
Denna sida är länkad från startsidan och består av redaktionellt innehåll, till exempel reportage och 
recept som kan berikas med rörligt innehåll eller bilder. 

URL
Om inga särskilda önskemål framförs blir URL:en 
sidans rubrik.  menigo.se/rubrik

Innehåll
På webben är det klokt att dela upp texten i 
stycken med tydliga underrubriker. 
I högerspalten lägger du med fördel in faktaru-
tor, bilder eller infoblad i pdf-form.

Hero-bild
Sidans huvudbild, rekommenderas vara likadan 
som startsidans content card.

Rörligt 
Du kan istället för bilder, välja rörligt innehåll. 
Bifoga länk eller inbäddningskod till ert rörliga 
material. Innehållet spelas upp i 
videofönster på landningssidan.

Produkter
Kan presenteras på egen sida i webbshoppen 
och länkas till via produktkort i högerspalten. 
Ett produktkort skall ha kvadratiska mått och 
uppmanar till köp. T.ex. handla här!
Alternativt visas artiklarna i en produktkarusell i 
underkant på landningssidan.

Högerspalt t.ex för 
faktarutor, bilder 
eller produktkort

Produktkarusell

Handla här!


