Annonsera i Sacos
studievalsstöd!
Vill du synas när Saco informerar Sveriges blivande studenter om deras möjligheter i studievalet och
den framtida karriären? Saco erbjuder här ett antal möjligheter för att nå målgruppen
gymnasieelever i avgångsklassen. Saco Studentmässor är största mötesplatsen för yrke och utbildning
efter gymnasiet i Sverige och vårt informationsmaterial tillhör de mest trovärdiga och mest lästa.
Våra böcker ges ut i nya utgåvor varje höst och distribueras på våra mässor samt beställs av
studievägledare till framförallt avgångseleverna. Ett effektivt sätt att nå Er målgrupp!

Trycksaker och www.saco.se

Sacos studievalstrycksaker beställs kostnadsfritt av studievägledare på främst gymnasiet.

www.saco.se/studieval
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Ingmar Andersson

Välja yrke
En unik faktasammanställning av mer än 150 högskoleyrken med information om jobb,
utbildning, lön, arbetsmarknad och möjlighet till utlandsstudier. Sacoförbunden, som är
experter på sina yrkesområden, står bakom texterna om yrken. Boken uppdateras årligen i
Den beställs främst av studievägledare på gymnasiet, vuxenutbildningen,
arbetsförmedlingar och i viss mån även grundskolor. Dessutom delas den ut på Saco
Studentmässor. OBS! Välja yrke skickas inte ut automatiskt utan endast på beställning,
vilket innebär att den verkligen används i vägledningsarbetet.
Konsten att välja utbildning
Den populäre föreläsaren och studievägledaren Ingmar Andersson har skrivit denna bok
som inspirerar i studievalet med olika vägledningsmodeller, på ett roligt och pedagogiskt
sätt. Boken ges ut i en tredje upplaga i år i 20 000 ex och målgrupp är i första hand
gymnasielever åk 2 och 3.
Hur pluggar du?
Denna pedagogiska och inspirerande studieteknikshjälp av Ingmar Andersson vänder sig
till studenter på gymnasiet, yrkeshögskola och högskola/universitet. Boken trycks i
november i 20 000 ex.
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www.saco.se/studieval

Saco.se/studieval har ca 2 miljoner unika besök per år. Här finns såväl generell information inför
studievalet som en utökad version av Yrken A-Ö från boken Välja yrke.
Här finns möjlighet till bannerannonsering samt intervju med en anställd eller student, länkat 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 en frågespalt där våra yrkesexperter, Sacoförbundens, svarar på frågor om högskoleyrken.

Priser
Paketlösningar

Välja yrke
•
•
•

Uppslag: 55.00 kr. 4 banners på hemsidan ingår.
Helsida: 39.500 kr (baksida & sidan 2,3 43.500 kr). 2 banners på hemsidan ingår.
Halvsida: 23.500 kr. 1 banner på hemsidan ingår.

Konsten att välja utbildning
•

Helsida 10.000 (12.500 kr baksida & sidan 2,3), 6.500 kr halvsida

Hur pluggar du?
•

Helsida 12.500 (15.500 kr baksida & sidan 2,3), 7.500 kr halvsida, banner på
www.saco.se/studieteknik ingår

Stora paketet:
Helsida Välja Yrke
2 Banner Saco studeival/karriär 1
Helsida Välja Utbildning
1 Helsida Hur pluggar du
Totalt 55.000 kronor
Mellan paketet:
Helsida Välja Yrke
2 Banner Saco studeival/karriär
1/2 -sida Välja Utbildning
1/2-sida Hur pluggar du
Totalt 49.500 kronor
Lilla pakatet:
Halvsida Välja Yrke
1 banner Saco studeival/karriär
1/2-sida Välja Utbildning
Totalt 27.500 kronor

Annonsinformation
Bokning av annons

Välja yrke
Upplaga 80.000 exemplar.
Bokningsstopp 16/9
Materialstopp 23/9
Leveransklar vecka 43

Konsten att
Välja utbildning
Upplaga 20 000 ex
Bokningsstopp: 20/10
Materialstopp 9/11
Leveransklar vecka 47

Helsida
Utfallande
148x210 + 5mm
Ej utfall
120x190mm

Banner på saco.se/studieval
280 x 105 pxl
png, jpg eller gif
Löpande leverans. Läggs upp när vi får
underlag.
Inte flash då detta inte fungerar i
iPhone

Materialadresser
Annonser för tryckt
material attila@athemedia.se
Banner och intervjuer
sandra.wahlgren@saco.s.e

Hur pluggar du?

Upplaga 20 000 ex
Bokningsstopp: 20/10
Materialstopp 9/11
Leveransklar vecka 43

Johan Luckhaus
0707-58 66 87
johan.luckhaus@j2media.se

Halvsida
Liggande
120x90mm
Stående
50x190mm

