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ANNONSERING ONLINE MED 
ANNONSPAKET KOMMUN
Här följer en instruktion för hur du blir kund med annons-
paket Kommun samt en kortfattad genomgång av några av 
funktionerna i verktyget Annonsering Online. 

Att bli annonsör på Objektvision.se är enkelt. Registrera ditt 
konto och börja skapa dina annonser. Senast nästa arbetsdag 
börjar annonserna visas på marknadsplatsen. 

BLI ANNONSÖR
1. Gå till Objektvision.se och klicka på Bli annonsör.

2. Välj annonspaket Kommun.

3. Fyll i dina uppgifter och registrera ditt annonsörskonto. Här 
kan du också se vilka kommuner som har kommunavtal där du 
kan annonsera kostnadsfritt. 

4. När du skapat ditt konto loggas du in automatiskt och kan 
börja skapa dina annonser. Du kommer att få ett mejl med 
dina inloggningsuppgifter: kundnummer och lösenord.
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LOGGA IN
För att komma åt annonsörsfunktionerna loggar du in med det 
kundnummer och lösenord du fick när du beställde tjänsten. 

Välj vilken typ av objekt du vill 
annonsera. I det här exemplet 
väljer vi Lokal för uthyrning. 

1

REGISTRERA NY ANNONS
Du har möjlighet att annonsera olika typer av objekt. 

DINA KONTAKTUPPGIFTER
Klicka på Inställningar. Här ser du de uppgifter som är regist-
rerade på ditt konto. Skulle någon uppgift om ditt företag vara 
felaktiga, kontakta oss så vi kan rätta dem. På den här sidan 
kan du lägga till adressen till ditt företags hemsida. 

2

Ange kund-
nummer och 
lösenord.

1

2
3

Nu kommer du åt de 
funktioner du som 
annonsör behöver.

Du skapar annonsen genom 
att fylla i ett antal fält.

Du fyller i de olika delarna 
av annonsen genom att 
klicka på flikarna. 

När du klickat på Lokal för uthyrning 
kommer du till registreringen.



OBJEKTVISION AB 
Vxl +46 (0)480 – 47 75 60 
Larmgatan 14, 392 32 Kalmar
Objektvision.se är Sveriges största marknadsplats för lediga lokaler och kommersiella fastigheter.

På fliken Multimedia lägger du till bilder, 
bifogar filer och externa länkar. Lägg gärna 
till stora bilder, dock max 10 MB/bild. 

3 ÄNDRA/TA BORT BEFINTLIG ANNONS
Här hittar du dina annonser. På fliken Annonsera styr du hur din annons ska visas,  

t ex start- och stoppdatum. Sätter du inte något datum 
visas annonsen tillsvidare. Status avgör om annonsen 
ska var synlig. Bara annonser med status Publik visas på 
Objektvision. 

I listan ser du dina annonser. Här kan du ta bort 
eller redigera dem. Annonser med röd text är 
Privata (passiva). 

På fliken Granska-Beställ kan du kontrollera 
att din annons ser ut som du tänkt dig. När 
du är nöjd klickar du på Beställ.

HAR DU FRÅGOR?
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Support
När du har frågor om t ex kundnummer/lösenord, fel eller  
användningar av Annonsering Online, support@objektvision.se, 
0480 – 43 45 56.

Kundservice
När du har frågor om fakturor eller vill ändra dina kontakt- 
uppgifter, kundservice@objektvision.se, 0480 – 47 75 60.

Försäljning
När du vill veta mer om våra produkter eller har prisfrågor, 
saljare@objektvision.se, 0480 – 47 75 60.


