
FÖRÄLDRAR SOM ÄR ENGAGERADE I SKOLAN är engagerade i sina barn på många sätt. Som 
annonsör har du en unik möjlighet att möta en köpstark grupp av föräldrar. Det här 
är en grupp som är intresserade av familjens kost och hälsa och som också lägger 
pengar på fritid och aktiviteter. Tidningens läsare är nyfikna och söker mycket  
information och kunskap kring sådant som berör deras barn. Det här är föräldrar 
som på många sätt också påverkar skolan genom att vara engagerade i föräldra- 
föreningen, arbetsgrupper och liknande. Barnens hjälpmedel i klassrummet, utflykter 
och andra satsningar är exempel på områden som föräldrar påverkar i skolan.

SKOLFAMILJEN ÄR EN RIKSTÄCKANDE tidning för familjer med barn i skolan. Tidningen 
finns på flertalet av landets 5 000 grundskolor och i väntrum på olika vård- 
mottagningar. Den finns med i sammanhang där skolföräldrar finns  
– mässor, föreläsningar och idrottsevent för barn är några sådana exempel.

Tack för att ni  
annonserar i Skolfamiljen

ANNONSPRISLISTA OCH UTGIVNINGSPLAN FÖR 2017

Annonsmaterialet ska mailas till annons@skolfamiljen.se  
Har du frågor kring materialet är du välkommen att ringa Jessica på 073 501 62 94. 

Kontrollera alltid att ordern stämmer överens med din bokning!

UTGIVNINGSPLAN 2017
Skolfamiljen kommer ut sex gånger om året,
fördelat på tre gånger per termin.
Under 2017 når varje nummer  
17 000 hushåll med skolbarn samt ca 5 000  
av landets grundskolor.
Så den totala upplagan är ca 22 000 ex.

Under 2017 kommer Skolfamiljen ut:
Nr 1 13 januari  (annonsmtrl. 15 dec)
Nr 2 16 mars  (annonsmtrl. 20 feb)
Nr 3 4 maj  (annonsmtrl. 7 april)
Nr 4 21 augusti  (annonsmtrl. 12 juni)
Nr 5 12 oktober  (annonsmtrl. 15 sep)
Nr 6 16 november  (annonsmtrl. 16 okt)

MATERIALSPECIFIKATION:
>> 5 mm skärsmån på alla utfallande annonser.

>> Annons levereras som högupplöst pdf.

>> Bilder i annonsen ska hålla 300 dpi. 
>> Streck och text i annonsen ska hålla 1600 dpi. 
>> ICC profil: Coated FOGRA 39

>> PDFprofil som går att användas för att 
göra ut en bra och hållbar PDF heter PDF-X4.  
Den finns som förinställd på datorn. Kom i håg  
att bocka för 5 mm ufall.

DET FINSTILTA:
Avbokning av annonsplats måste ske två veckor  
innan materialdag. Efter det måste vi ta fullt betalt  
för annonsörens bokade yta. 

Vid avbokning av annons som ingår i annonspaket  
kommer det påverka priset på hela paketet.

Avbokning sker till Jessica på 073 501 62 94.

Önskad annonsplacering ska stå i order,  
annars kan vi inte hållas skyldiga att följa upp det.

Det är annonsören som ansvarar för att aktuellt  
annonsmaterial är inskickat till oss enligt  
utgivningsplanen ovan. Tidningen är inte  
förpliktigad att påminna om materialet.  
Om material uteblir väljer vi att publicera  
senaste annonsen, om sådan inte finns kommer  
vi inte publicera någon annons alls. Oavsett  
faktureras annonsören för bokad annonsplats 

Om annonsen inte gjorts enligt ovan specifikation  
kan Morsans Förlag AB inte hållas skyldig för  
resultatet i tidningen.
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Uppslag 45 500 kr
*Skolstart 86 000 kr
Format: 400 mm x 280 mm

Helsida 25 000 kr
Omslag 26 500 kr
*Skolstart 53 000 kr
Format: 200 mm x 280 mm
Baksida: 200 mm x 250 mm

Halvsida 13 500kr

Format
Liggande: 200 mm x 136 mm
Stående: 96 mm x 280 mm
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ANNONSTORGET SMÅTT&GOTT För annonsering ring 08-410 05 340

Småformat 
Fjärdeldel 7 500 kr 
Liggande: 180 mm x 61 mm 
Stående: 88 mm x 125 mm

Åttondel 5 000 kr
Liggande: 88 mm x 61 mm
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OBS! 

ALLA MÅTT ÄR 

BREDD X HÖJD!

ANNNONSFORMAT:

LÄS!


