
myTaste lanserar nytt digitalt  annonsnätverk tillsammans med Icakuriren och Hemmets
Journal

myTaste, Icakuriren och Hemmets journal lanserar ett nytt digitalt annonsnätverk inriktat på prestationsbaserad marknadsföring i
matsegmentet. Genom att erbjuda “sponsrade recept” introduceras ett nytt annonsformat som är helt unikt i sin utformning. Första ut är
matjätten Di Luca & Di Luca med varumärket Zeta.

myTaste AB, som äger och driver de ledande mat- och drycksajterna myTaste.se,
matklubben.se samt vinklubben.se, lanserar ett nytt digitalt annonsnätverk i samarbete 
med Icakuriren och Hemmets journal - Smakligt! 

Nätverket Smakligt! blir Sveriges största i mat- och dryckessegmentet och är helt unikt i sitt upplägg. Genom att integrera annonsörenas egna recept på
sajterna i nätverket kan de för första gången få en bred spridning och dra fördel av sina investeringar i egna recept.

“Många av våra matannonsörer skapar fantastiskt innehåll på sina egna webbplatser i from av recept. Problemet är att få konsumenter hittar dit och
recepten får därför inte den uppmärksamhet de förtjänar. Nu kan vi, på samma sätt som Google publicerar sponsrade länkar högst upp i sökresultatet,
publicerar våra annonsörers recept överst i listan på alla sajter i nätverket. Detta skapar ett naturligt sätt för annonsörerna att nå konsumenter som söker
efter recept samtidigt som det innebär en kostnadseffektiv annonsering eftersom man endast betalar per klick”, säger Andereas Friis, COO på myTaste.

Först ut i nätverket är Di Luca & Di Luca, mest känt för varumärket Zeta och som blev utsätt till årets leverantör vid Dagligvarugalan 2017 bland annat för sitt
innovativa arbetssätt. Di Luca & Di Luca utvecklar och säljer mat från Italien och länderna kring Medelhavet.

”Med det nya nätverket Smakligt! hoppas vi kunna nå alla de som är lika passionerat förälskade i medelhavsmaten som vi, men som ännu inte upptäckt
vår fantastiska receptsamling på zeta.nu” säger Susanna Hedengren, digitalt ansvarig på Di Luca & Di Luca.

Sajterna som ingår i Smakligt! kommer att nå över 500 000 unika besökare per vecka, varav 79 procent är kvinnor med en majoritet i åldersgruppen 30-49
år.

Erbjudandet syftar till att öka trafiken till annonsörens egna webbplats genom att sprida annonsörens receptsamling i nätverket. Nyckeln är Smakligts
algoritmer som matchar annonsörens recept med det konsumenten sökt efter. Resultatet blir ett innehåll som upplevs mer relevant och träffsäkert samtidigt
som man når konsumenten vid en tidpunkt 
då de vill inspireras av den typ av innehåll. Recepten har en tydlig sponsormarkering och genom ett klick skickas besökaren till annonsörens webbplats för
att läsa det fullständiga receptet. 

Betalningsmodellen är helt prestationsbaserad - det vill säga att annonsören betalar för faktiskt resultat i form av besökare till den egna hemsidan efter att
konsumenten klickat 
på ett sponsrat recept i nätverket.

“I vårt shoppingsegment Shopello har vi nästan uteslutande gått över till att fokusera på prestationsbaserad marknadsföring. Genom Smakligt! har vi nu
också tagit ett stort steg 
mot att lansera denna typ av erbjudanden inom vårt mat- och dryckessegment myTaste. 
I framtiden ser vi en spännande utveckling vidare mot shoppingbara recept och att vi tillsammans med våra partners och annonsörer ska kunna hjälpa till
att driva faktiska transaktioner,” säger Andereas Friis.   



Smakligt! har tagits fram under hösten 2017 och de första sponsrade recepten från Di Luca & Di Luca som publiceras inom ramen för det nya nätverket
finns nu synliga för besökare på nätverkets olika sajter.
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