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Vill du nå blivande studenter? 

Annonsera hos Saco
Med Sacos studievalsprodukter kan du nå en stor del av både målgruppen studenter och 
deras studievägledare. Saco.se/studieval har drygt 5 miljoner sidvsiningar per år och våra 
studievalsböcker trycks totalt i mer än 160.000 ex varje år. Med det nyhetsbrevet Sacos SYV-nytt 
som ges ut varje månad når du mer än 700 prenumeranter. 

Framtidsutsikter

   Här fin
ns jobben för akademiker 2023

www.saco.se/studieval

Välja yrke  - saco.se/yrken
Välja yrke byter skepnad i år. Boken blir nu en inspiration och teaser för den detaljerade informationen i Yrken A-Ö 
på saco.se/studieval. En unik och kort faktasammanställning av mer än 150 högskoleyrken med information om 
jobb, lönen, arbetsmarknad och utbildning. Se dummysidor som visar hur det kommer att se efter denna sidan.
Sacoförbunden, som är experter på sina yrkesområden står för yrkesbeskrivningarna. Boken uppdateras årligen 
i oktober och ges ut i 70 000 ex. Yrken A-Ö har ca 2,5 miljoner sidvisningar per år. En annons i boken inkluderar 
också en annons på hemsidan. Saco.se/studieval har drygt 5 miljoner sidvisningar per år.

Framtidsutsikter
Sacos årliga arbetsmarknadsprognos ges ut både i bokform och i digital form. Annonsera både i boken och i den 
digtala versionen, www.saco.se/framtid. Boken trycks i 20 000 ex och den digitala vesrionen har 435 000 sidvis-
ningar per år. En annons i boken inkluderar en annons på saco.se/framtid. Boken trycks i mars 2020.

Konsten att välja utbildning
Den populäre föreläsaren och studievägledaren Ingmar Andersson har skrivit denna bok som ger inspiration inför 
studievalet med olika vägledningsmodeller, på ett roligt och pedagogiskt sätt. Nytryck ges ut i  november i 20 000 
ex och målgruppen är i första hand gymnasielever åk 2 och 3.

Hur pluggar du?
Inspirerande studietekniktips av studievägledare och föreläsaren Ingmar Andersson. Målgruppen är studenter på 
gymnasiet, yrkeshögskola och högskola/universitet. Vid en enkätundersökning hos studievägledare på gymnasiet 
visade det sig att skolorna vill använda boken i samtliga årskurser. Boken ges ut i en andra upplaga i november i  
30 000 ex. 

SYV-nytt från Saco - nå ca 700 studie- och yrkesvägledare runtom i landet
Vill du nå studievägledare? Sponsra en artikel i vårt ordinarie nyhetsbrev som går ut första måndagen i månaden 
under läsåret (alltså inte juli, augusti). Logga/bild, rubrik samt text på max 500 tecken inkl. blanksteg. Tips: öppet 
hus, nytt program, intervju (sammanfattning i nyhetsbrevet med fullständig sida) på saco.se/studieval och puff på 
aktuell yrkessida. Se exempel på ett nyhetsbrev här.

Trycksaker, www.saco.se/studieval och Sacos SYV-nyrtt 
Sacos studievalstrycksaker beställs kostnadsfritt av studievägledare på främst gymnasiet.

www.saco.se/studieval
Saco.se/studieval har ca 5 miljoner sidvisningar per år. Här finns såväl generell information inför studievalet samyt den fullständiga 
versionen av Yrken A-Ö. Annonsera med banner och/eller intervju med en anställd eller student kopplade till en sida i Yrken A-Ö i 
boken och på hemsidan.

Informationen om studieval på www.saco.se riktar sig i första hand till dem som funderar på en högskoleutbildning. Här finns en 
planeringsguide, Yrken A-Ö, tester, tips som bygger på Saco och förbundens forskning och erfarenhet samt frågeforum där Saco och 
förbunden besvarar frågor kring högskoleyrken.

Frågor? Kontakta Johan Luckhaus på J2Media, 0707586687, johan.luckhaus@j2media.se

http://www.saco.se/studieval
http://www.saco.se/yrken
http://www.saco.se/framtid
https://www.saco.se/e-post/syv-nytt/syv-nytt-mars-20193/


Välja yrke
• Uppslag: 55.000 kronor 4 banners på hemsidan ingår.
• Helsida: 39.500 kronor (baksida & sidan 2,3 43.500 kr). 2 banners på hemsidan ingår.
• Halvsida: 23.500 kronor. 1 banner på hemsidan ingår.
• Story - kort sammanfattande text i boken (se i intervju med Cecilia Agerman i bifogad dummy) och komplett

intervju på saco.se/studieval med puff på relevant sidan i saco.se/yrken - Yrken A-: 15.000 kronor

Framtidsutsikter
• Baksidan, sida 2 -3. 22.500 kronor
• Helsida: 19.500 kronor
• Halvsida: 11.500 kronor

Konsten att välja utbildning
• Helsida: 10.000 kronor, baksidan, sida 2,3 = 12.500 kronor
• Halvsida: 6.500 kronor

Hur pluggar du? (studieteknik)
• Helsida: 12.500 kronor, baksida, sida 2-3 = 15.500 kronor
• Halvsida: 7.500 kronor

Sacos SYV-nytt
• Sponsra artikel 7.000 kronor

Välja yrke
Upplaga 70.000 exemplar.
Bokningsstopp 16/9
Materialstopp 23/9
Leveransklar vecka 43

Framtidsutsikter
Upplaga 20.000 ex
Bokningsstopp 20/2 2020
Materialstopp 1/3 2020
Leveransklar 15/3

Konsten att välja utbildning
Upplaga 30 000 ex
Bokningsstopp 14/10
Materialstopp 20/10
Leveransklar vecka 45

Hur pluggar du?
Upplaga 30 000 ex
Bokningsstopp 20/10
Leveransklar vecka 45

Banner på saco.se/studieval
280 x 280 pxl
png, jpg eller gif
Inte flash då detta inte fungerar i Apples 
produkter

Sacos SYV-nytt
Bild eller logga i proportionerna 600x400 
pxl. Rubrik + max 500 tecken inkl blank steg 
samt en länk.

Helsida

Utfallande 
148x210 + 5mm

Ej utfall
120x190mm

Halvsida
Liggande 
120x90mm
Stående 
50x190mm

Priser

Annonsinformation

Materialadresser

Annonser för tryckt material
attila@athemedia.se

Banner och intervjuer
sandra.wahlgren@saco.s.e




