
Annonsera i RekoKollen
Guiden med fokus på ett mer äkta innehåll - reko produkter

RekoKollen med tillhörande app är Sveriges enda guide i sitt slag. Som konsument saknade jag en 
app för hudvårdsprodukter som inte innehåller industriella tensider, förtjockningsmedel, 
emulgeringsmedel, stabiliseringsmedel, sötningsmedel och konserveringsmedel. Alla produkter i 
appen är granskade utifrån de kriterier som jag själv saknade. 

Som konsument söker jag alltid efter kvalitativa och enkla ingredienser på produktetiketten och jag
funderar ofta på varför vi tillverkar fler och fler kemikalier. Med min app RekoKollen vill jag 
inspirera till en värld med färre kemikalier och istället rikta strålkastaren mot produkter som har ett
mer äkta innehåll - Reko produkter helt enkelt. 

När jag skapade RekoKollen lät jag mig inspireras av Föreningen Äkta Vara som jag fullkomligt 
älskar. RekoKollen riktar sig till konsumenter som precis som jag själv älskar det enkla och genuina 
och som därför också vill slippa kemikalier som inte är nödvändiga för att en produkt ska fungera 
som det är tänkt. Ordet Reko står för att alla produkter i appen, så långt det är möjligt, ska 
betraktas som synonyma med äkta vara. 

Har du samma värderingar som jag? Vill du bli en del av vad RekoKollen står för? Vill du stötta detta
projekt så att fler konsumenter får möjlighet att välja reko produkter så är du välkommen att höra 
av dig på kontakt@rekokollen.se

Varför annonsera i RekoKollen?
När du annonserar i RekoKollen så är detta en garanti för konsumenten att ditt företag säljer 
produkter med ett mer äkta innehåll - reko produkter. Då visare du för omvärlden att du och dina 
medarbetare sätter värde på det som är mer äkta, men också att ert företag gillar tanken på färre 
kemikalier.

RekoKollen:
• underlättar för konsumenter att hitta produkter med ett mer äkta innehåll
• gynnar de tillverkare som skapar produkter med ett genuint och äkta innehåll
• gynnar de företag som producerar råvaror på ett naturligt och äkta vis
• lyfter fram produkter med minimalt processade ingredienser

Är du återförsäljare eller tillverkare kan du stötta utvecklingen av appen RekoKollen genom att
annonsera under fliken Handla här. Då syns du både i själva appen och på webbsidan. Med en 
annons i RekoKollen visar du att ditt företag sätter värde på produkter med ett mer äkta innehåll - 
reko produkter. 

Vill du inte betala för en annonsplats så kan du välja att bli en Rekopartner. Ditt företag ligger då i 
blickfånget för alla medvetna konsumenter som använder webbsidan för RekoKollen.

Du som säljer tjänster ex. skönhetssalong och använder produkter med ett mer äkta innehåll i din 
verksamhet är också varmt välkommen att visa omvärlden att du och dina medarbetare sätter 
värde på det som är mer äkta. 



Vart går annonsintäkterna?
Annonsintäkterna ger verksamheten en större möjlighet att fortsätta utvecklas i en positiv riktning 
för oss konsumenter. Mer tid kan läggas på utveckling av appen - till exempel granskning av fler 
produkter, vilket gör att produktutbudet i appen växer. Annonsintäkterna bidrar även till möjlighet 
att göra reklam för RekoKollen på olika sätt, vilket gör att fler konsumenter ges möjlighet att 
använda appen. 

Annonsplacering

Betald annonsplats
På sidan Handla här - både i appen och på webbsidan - samtidigt
Din logotyp
Ditt företagsnamn
Länk till ditt företag
Länk till Facebook
Länk till Instagram
Beskrivning av företaget
Eventuell adress till fysisk butik + Kartlänk
Synlighet i sociala medier (Facebook och Instagram) (se mer under rubriken Sociala Medier)

Annonspriser

I appen och på webbsidan under fliken Handla här – samtidigt
150 kr/månad exkl. moms
En annonsperiod är antingen 6 månader eller 12 månader
(900 kronor exkl. moms/6 månader)
(1800 kronor exkl. moms/12 månader)

I annonsavgiften 150 kr/månad (exkl. moms) ingår så många länkar som du själv önskar - dvs 
annonsexponering under flera olika varumärken.

Vid eventuell prishöjning skickas information till annonsör per mejl innan dennes annonsperiod 
har tagit slut så att kunden kan ta ställning till fortsatt annonsering.

Betalning
Annons läggs upp på www.rekokollen.se samt i appen så fort jag har fått företagets uppgifter som 
namn, adress och eventuell logotyp, men inte tidigare än en (1) vecka innan annonsperioden ska 
påbörjas. Se mer under rubriken Annonsering/uppsägning.

Vid ny annonseringsperiod, antingen 6 månader eller 12 månader, skickas en ny faktura till 
annonsören per mejl med aktuellt betalningsbelopp. (Se mer under Annonspriser ovan).

Fakturan skickas med betalningsvillkor 30 dagar. Vid ej betald faktura tas en påminnelseavgift på 45
kronor ut. Som annonsör anses du ha godtagit detta avtal och dessa villkor i och med att du har 
försett RekoKollen med annonsmaterial.



Annonsering/Uppsägning
Alla annonspriser gäller per kalendermånad och är exklusive moms. Om du väljer att annonsera i 
RekoKollen så sker annonsering tillsvidare och en annonsperiod är satt till 6 månader alternativt 12
månader. RekoKollen skickar ut en förfrågan om ditt företag vill fortsätta annonsera 1-2 veckor 
innan din nuvarande annonsperiod har löpt ut. Det finns ingen uppsägningstid, men 
annonsavbokning ska ske senast två (2) veckor innan annonsperioden är slut. (Läs mer under 
Annonsavbokning nedan)

RekoKollen äger rätt att göra ändringar i annonsvillkoren. Om detta sker skickas de nya villkoren till 
annonsören per mejl så att du som annonsör kan ta ställning till dessa. 

Annonsavbokning
Avbokning av annons sker senast två (2) veckor innan annonsen läggs upp. Som kund kan du 
närsomhelst säga upp din annonsplats. RekoKollen gör dock ingen återbetalning av kvarvarande 
annonstid.

Annonsändringar
Jag hjälper gärna till med mindre ändringar för din annons så som uppdatering av kontaktuppgifter 
eller om du vill byta till en ny logga. Detta gör jag utan att ta ut en avgift.

Annonsörens skyldighet
Du som annonsör ansvarar för att din annons utformas med beaktande av gällande 
marknadsrättslig lagstiftning samt att annonsen inte inkräktar på eller annars kränker tredje 
persons rätt. Kunden ansvarar för eventuell skada, såväl direkt som indirekt, som annonserna eller 
kundernas agerande i övrigt inom ramen för detta avtalsförhållande eventuellt orsakar. RekoKollen 
ansvarar inte för förhållandet mellan kunden och i sin tur kundens kunder.

Fullständig reglering
Dessa villkor reglerar uttömmande parternas avtalsförhållande med anledning av köp av 
annonsplats i RekoKollen.

Affiliateannonsering
Om du har ett affiliateavtal och om du marknadsför/tillverkar produkter som stämmer överens 
med RekoKollens kriterier så lägger jag gärna upp dig på webbsidan och i appen under fliken 
Handla här.

Som affiliate får du följande:
På sidan Handla här - både i appen och på webbsidan - samtidigt
Din logotyp
Länk till ditt företag
Beskrivning av företaget



Bli en RekoPartner
Som en Rekopartner hjälper du till att sprida RekoKollen. Det gör du genom att lägga upp en bild 
(som du får av mig) på din sida och länkar bilden till RekoKollen, gärna med en beskrivning av vad 
du tycker att RekoKollen står för alternativt följande text: 

RekoKollen:
• underlättar för konsumenter att hitta produkter med ett mer äkta innehåll
• gynnar de tillverkare som skapar produkter med ett genuint och äkta innehåll
• gynnar de företag som producerar råvaror på ett naturligt och äkta vis
• lyfter fram produkter med minimalt processade ingredienser

På samma sätt lägger jag upp din logo och länkar till din sida från RekoKollens webbsida samt 
under rubriken Partners på webbsidan. Genom detta hjälper du fler konsumenter att hitta 
produkter som har ett mer äkta innehåll – reko produkter. Tillsammans ser vi till att fler hittar 
appen. 

Välkommen att höra av dig på kontakt@rekokollen.se så mejlar jag över förslag på bilder som du 
kan använda på din sida. 

Gratis annonsplats (om du blir en Rekopartner)
Förstasidan + under rubriken Partner på webbsidan
Din logotyp
Länkning av logotypen till ditt företag

Sociala medier
Om du annonserar i RekoKollen på sidan Handla Här kommer du med jämna mellanrum ges 
synlighet i sociala medier - i dagsläget Facebook och Instagram för RekoKollen. Du behöver inte 
göra någonting utan med  jämna mellanrum kommer information om ditt företag läggas upp där. 

Bildstorlek i nyhetsbrevet:
Skicka gärna en större bild så skalar jag ner den till passande storlek.

Filformat:
JPG, PNG

Villkor/Reklamation
RekoKollen gör allt som krävs för att du ska få ut så mycket som möjligt av din annons, men 
RekoKollen friskriver sig dock ansvaret för ev. problem med till exempel servrar som gör att 
RekoKollen inte syns på internet och om mitt webbhotell får problem av något slag. Inget avdrag 
för annonskostnad sker på grund av detta.



Observera
Jag förbehåller mig rätten att tacka nej till företag som inte passar RekoKollens målgrupp eller som 
på något annat sätt strider mot min övertygelse. Jag tar definitivt inte emot annonser från företag 
som på något sätt är inblandade i politik, pornografi eller vapen. Om företaget som annonserar 
ändrar inriktning under annonseringstiden och säljer ovanstående produkter/budskap avbryts 
annonseringen omedelbart så fort jag får vetskap om detta.

GDPR
RekoKollen har rätt att samla in uppgifter tillsvidare om annonsören för att underlätta och 
förbättra kundrelationen. RekoKollen lagrar företagsinformation och eventuell kontaktperson samt 
övrig viktig information om vad som har sagts och gjorts. Informationen skickas ej vidare. 
Annonsör kan närsomhelst be om ett utdrag om vilka uppgifter som finns lagrade.

Statistik
RekoKollen är ett projekt som hela tiden växer sig större och jag ser positivt på framtiden. Jag 
driver detta utifrån något som jag själv saknade och jag ser gärna att RekoKollen blir ett oumbärligt
verktyg som hjälper den spirande skara av medvetna konsumenter som nu växer fram. Ju fler vi är 
som lyfter appen RekoKollen desto bättre för konsumenter som önskar mer äkta vara och färre 
industriellt producerade kemikalier på ekohyllan.

Force majeure
RekoKollen tar ej ansvar för ev. bortfall av länkexponeringar (och p.g.a det ev. ekonomisk påverkan 
eller annan olägenhet för annonsören) i händelse av tekniska problem som kan drabba vår 
server/hemsida/appverktyg (Bobile)/Google Play/App Store, t.ex. att 
servern/hemsidan/appverktyget (Bobile)/Google Play/App Store blir oåtkomlig p.g.a strömavbrott, 
linjefel, uppgradering, rättslig tvist, tredjepartsproblem med leverans mot RekoKollen, 
tredjepartskonkurs, naturkatastrof och liknande situationer.

RekoKollen ersätter annonsören endast för dennes styrkta och skäliga kostnader som uppkommit 
som en direkt följd av att annonseringen varit felaktig eller inte utförts på ett acceptabelt sätt och 
högst med ett belopp som motsvarar hälften av betald avgift för annonsen.

Annonsören har således inte någon rätt till ersättning för indirekta kostnader, skador eller förluster,
såsom t ex utebliven handelsvinst, serverproblem, kostnader som blivit onödiga eller andra 
följdskador.

RekoKollen är vidare fri från allt ansvar för skada eller förlust som beror på sådan omständighet 
som anges i denna text. Anspråk på ersättning kan inte göras gällande med mindre än att talan 
väcks inom tre månader från den dag då annonsören fått eller borde fått kännedom om den 
omständighet på vilken talan grundas.

RekoKollen ansvarar ej heller för innehållet på det annonserande företagets hemsida. Varje länk 
kontrolleras dock innan publicering så att sidan som annonsens mål-URL pekar på inte är stötande 
eller olagligt. Annonsören ansvarar för att annonser och mål-URL inte innehåller stötande eller 
olagligt innehåll och att det inte gör intrång i annans upphovsrätt eller bryter mot lagen (t.ex. 
personuppgiftslag). Vid påstötning från exempelvis myndighet förbehåller RekoKollen sig rätten att 
ta bort annonser tills det att problemet utretts.



Om länken till annonsörens hemsida inte fungerar på grund av att annonsörens server är oåtkomlig
eller om annonsören bytt webbadress kommer RekoKollen efter att först ha kontaktat annonsören 
angående problemet att antingen plocka bort länken eller länka till nya webbadressen. Men det 
uppskattas om du som annonsör själv tar kontakt med RekoKollen och talar om ifall att det 
föreligger några problem med länkningen. Det utgår dock ingen ersättning för förlorade 
annonskostnader till  annonsören.

I det fall att annonsören underlåtit att betala avgift för annonsering vid utsatt förfallodatum kan 
länken (-arna) komma att tas bort fram tills dess att betalning erhållits.

RekoKollen förbehåller sig rätten att ändra placering av länk i samband med ändringar av design 
och layout på webbsidan.

I det fall en länk bedöms som olämplig och annonsering redan betalats ersätter RekoKollen inte 
den betalda annonskostnaden. I det fall annonsplatsen ännu ej har betalats har RekoKollen rätt att 
ta bort länken och upphäva avtalet omedelbart. Annonsören ska dock informeras om att detta har 
gjorts eller kommer att göras.

Denna text kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Copyright 2020 © RekoKollen - www.rekokollen.se 


