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ANNONSPRISER
2018
aNNoNSpRiSeR 2016
adressetikett*

HELSIDA
/ UPPSLAG
helSiDa ReSp
uppSlaG

HALVSIDA			
halVSiDa

KVARTSSIDA		
kVaRtSSiDa

ENSPALT
TVÅSPALT
eNSpalt //tVåSpalt

1/1 utfallande* 210 x 297 mm
1/1 enl. satsyta 185 x 254 mm

1/2 liggande
1/2 stående

1/4 liggande
1/4 stående

1-spalt stående 60 x 254 mm

Svartvit
Svartvit
2-färg
4-färg

Liggande (185 x 7122
Svartvit
900mm)
kr
Svartvit
250kr:–
9 7900
4-färg

Helsida (185 x 254 mm)**
11700
900kr
:–
12
12700
900kr
:–
14
4-färg
13 900 :–

2/1 utfallande* 420 x 297 mm

Uppslag
Svartvit
Svartvit
4-färg

20 900 kr
19500
250kr
:–
22

4-färg

21 250 :–

185 x 122 mm
90 x 254 mm

Stående (90 x 254 mm)
2-färg
4-färg

8 250:–
9 250:–

185 x 63 mm
90 x 122 mm

Stående (90 x 122 mm)

Liggande (185 x 563200
mm)
Svartvit
kr
Svartvit
900kr:–
74200
4-färg
2-färg
4-färg

5 900 :–
6 900 :–

Baksidan/Omslag 4

Svartvit
9 300 kr
Stående (120 x 254 mm)
4-färg
11 300 kr

Svartvit
2-färg
4-färg

250 :– runt om, markerat i dok.
*2-färg
Utfallande plus 4 mm20
skärsmån
Baksidan/Omslag 4 maxhöjd 267 mm
då etiketteringen stjäl 30 mm i toppen.

Stående (60 x 254 mm)
6 700 kr
6 300
8 700
kr :–
7 300 :–
2-färg
4-färgstående 120 x8254
100mm
:–
2-spalt
Svartvit
Svartvit
4-färg

Pris 16 500 kr

Omslag 2/Omslag 3 Pris 15 600 kr
* Obs! Placera ingen informa4:e omslag 15 900 :–
tion i överkant på 4:e omslag.
2:a & 3:e omslag 15 290 :–
Adress
etiketten
stjäl
30
mm
placering 10 % extra
SOCIALPOLITIKS RÄCKVIDD &Begärd
MÅLGRUPP

Distribueras direktadresserad två gånger per år till arbetsplatser
inom social vård- och omsorg i såväl privat som kommunal regi,
SocialpolitikS
RÄckViDD
hälsooch sjukvård liksom
annan omsorgsförvaltning. Når framförallt
chefer och handläggare
inom social
och omsorg
VD
Distribueras
direktadresserad
fyravårdgånger
per årsamt
till arbetsoch
beslutsfattare
i privat regi. hälsoSocialpolitik
läses ävenomsorg
av psyko-och
platser
inom socialtjänst,
och sjukvård,
loger,
journalister,
forskare,
och folkvalda
på och
departement,
annan
förvaltning.
Läseslärare
av forskare,
lärare
studenter,
brukarorganisationer
och
myndigheter
samt
institutioner
liksom
samt aktiva inom brukarorganisationer.
ton-givande tidnings-, radio- och TV-stationer.

Når folkvalda och handläggare inom kommuner och landsFrån
2017 görs Socialpolitiks
två och
årligainstitutioner.
utgåvor i samarting,och
på med
departement,
myndigheter
bete
med
större
konferensoch
mässarrangörer
vår och höst.
Samt tongivande tidnings-, radio- och tv-redaktioner.
Det innebär att Socialpolitik kommer att tryckas i extraupplagor
för att nå samtliga deltagare. Den utökade upplagan/spridningen
aNNoNSFÖRSÄlJNiNG
förväntas därmed ge dig som annonsör en extra stor exponering.

Bengtsson & Sundström Media

Tjärhovsgatan 32,har
116 21
Stockholmsedan 1994
Socialpolitik
utkommit

och
har under
åren belönats
med08-10
flera nomineringar.
Ett axplock
teleFoN:
08-10
39 20 Fax:
39 15
från
berömsocialpolitik@bs-media.se
vi fått är: ”Oberoende och självständig”, ”Unik”,
e-poSt:
”Sticker ut i en alltmer likriktad mediedebatt”, ”Alltid ett gediget
(Föreningen Sveriges Socialchefer) samt ”Fri, kritisk
barnperspektiv”.
tekNiSka Fakta
och självständig röst”, ”Den lilla människans ständiga försvarare
Tidningens skurna format är stående A4 (210 x 297 mm).
för integritet, likabehandling, solidaritet, trygghet.” (CSA).

** Vid utfallande annons ska annonsmaterialet innefatta
ANSVARIG
UTGIVARE
Anna Fredriksson.
ytterligare minst
tre millimeter
skärmån.Tidningen ges
ut
av den partiobundna ideella
föreningen Socialpolitisk debatt.
tRyckFÖRFaRaNDe:
Offset
REDAKTIONsadress
Storbergsgatan 38, 129 42 Hägersten
MateRial: Digitalt material
socialpolitik@socialpolitik.com,
070-79Arctic
29 627Silk 100 g
RaSteR: 150 linjer/tum Papper:
FÄRG: Europaskalan
för fyrfärg
tryckeri
Trydells Trycker
i papper Artic Silk, 100gr
aNtal SiDoR:
52
raster
150 linjer/tum
färg Europaskalan för fyrfärg

NR
utGiVNiNGS1
		
				
UTGIVNING
2
plaN 2016
3

Begärd placering 10 % extra
Bilagor:
Be om
offert,
ange vikt/format
Bilagor:
Begär
offert.

9 300 :–
10 300 :–
11 300 :–

Tidningen Socialpolitik är befriad
från
moms.
Webbannons
socialpolitik.com

Socialpolitik är
30 000 kr/år, 18 000 kr/6 mån
momsbefriad
13 000
kr/4
mån, 10 000 kr/3 mån
DIGITALA ANNONSER PÅ WEBB
OCH
I NYHETSBREV
Format: 300 x 160 px
Under 2017 har vi utvecklat och byggt ut vår webbsida.
På socialpolitik.com publicerar vi löpande texter motsvarande två
MateRialaDReSS
& tRyckeRi
nummer
i print. Genom hög
aktivitet i sociala medier växer antalet
besök
och harMateRial
under 2017 legat
15 000 - 17 000 sidvisningar
DiGitalt
till:på
socialpolitik@bs-media.se
perenl.
månad.
Vårt nyhetsbrev, som
till webben
och kommerMedia.
överenskommelse
medlänkar
Bengtsson
& Sundström
varMateRialSpeciFikatioN:
tredje vecka når över 5000 prenumeranter.
Högupplöst pdf eller eps i 300 dpi

med inbakade
typsnitt
och medflera
färgställning
CMYK.
Digitala
annonsformat:
Vi erbjuder
olika format isom
ex.vis.
tRyckeRi:sidebar
Trydells
Tryckeri
AB, men
Laholm
”toppbanner”,
höger,
mittspalt
även platsannonser
både på webben och i Nyhetsbreven. Se separat pdf för visuell
formatbeskrivning
med
priser för respektive format.
aNNoNSeR på
heMSiDaN
www.socialpolitik.com
hade 70 000 besök aug 2014–aug
Prisexempel
www.socialpolitik.com:
varav 18
55000kr/halvår,
000 unika och
140 000 sidvisningar.
Varje vecka
302015,
000kr/helår,
10 000kr/kvartal,
4 200kr/månad,
2 800kr/14-dagarsperiod.
offereras.
Vidlänkar
samtidigtill sidan.
går ett nyhetsbrev utAndra
till 5önskemål
000 e-adresser
med
annonsering i tidningen avgår 50 % i rabatt på webbannonsering.
Socialpolitik
haR utkoMMit
SeDaN
Pris
nyhetsbrev: 2 525kr/2
tillfällen (sidebar
wide). 1994
3 500kr/2 tillfällen
Utges
av ideella
Föreningen
Socialpolitisk
debatt – sociono(800x
400px)
samt rabatt
utifrån utökad
medverkandefrekvens.
mer, läkare, lärare, psykologer, forskare, brukare och skribenter. Fristående från partier, fackförbund och organisationer.
ANNONSBOKNING
Bengtsson
& Sundström
Mediakommunikation
aNSVaRiG
utGiVaRe:
Maria Wallin
Tjärhovsgatan
32, Storbergsgatan
116 21 Stockholm 38, 129 42 Hägersten
ReDaktioN:
kontakt
39 20,
teleFoN:08-10
070-79
29 socialpolitik@bs-media.se
627

e-poSt: anna.fredriksson@socialpolitik.com
heMSiDa: www.socialpolitik.com
Högupplöst pdf (300 dpi) med inbakade typsnitt samt färgläge i CMYK.
pReNuMeRatioN: 299 kr/år, arbetsplatser 399 kr/år
Vi hjälper er gärna att ta fram annonsmaterial till bra pris, be om offert.
poStGiRo: 648 73 22-7
oRGaNiSatioNSNuMMeR:
80 20 17 - 21 05
materialadress
socialpolitik@bs-media.se

materialspecifikation & teknisk information

MateRialStopp

utkoMMeR

5 februari
MATERIALSTOPP

8 mars
UTGIVNING

VÅR
4 UTGÅVA

27 april
26 augusti
27 FEBRUARI
3 november

			HÖST UTGÅVA

18 SEPTEMBER

OKTOBER v.42

2018
		

				

27 maj
23 september
v.13
4 MARS
december

