
DIGITAL ANNONSPLAN 2020 KONTAKT

annons@samefolket.se
076-805 73 43 

PERIOD 1   (Tidning nr 1)1 januari–24 februari
PERIOD 2   (Tidning nr 2)25 februari–26 april
PERIOD 3   (Tidning nr 3)27 april–24 juni
PERIOD 4   (Tidning nr 4)25 juni–23 september
PERIOD 5   (Tidning nr 5)24 september–4 november
PERIOD 6   (Tidning nr 6)5 november–15 december
PERIOD 7   (Tidning nr 7)16 december–31 december

ANNONSERA PÅ
SAMEFOLKETS HEMSIDA

  

• Reklamska� ingår. Moms tillkommer.
• Boka mer få raba�.

• Se materialspecifikationer på sista sidan.

WEBBANNONSPRISER

BOKNING AV FLERA PERIODER

TOPPBANNER
Stor annons i bildspelet
på förstasidan, liggande.
3 000 kr

För a� du som annonsör ska synas där dina målgrupper finns, erbjuder vi lösningar 
som syns både på datorn, surfpla�an och i telefonen. Det komple�erar annonser i 
den tryckta tidningen och ger tillgång till arenor som vi inte har kunnat erbjuda 
tidigare.
 
Så här går det till. Webbannonsplanen är anpassad för a� komple�era tidningens 
utgivning. Varför inte starta kampanjen på hemsidan, fortsä�a i tidningen och 
synas som banner i e-tidningsappen under e� halvår? Det blir e� heltäckande 
budskap som når dit människor befinner sig.
 
Samefolkets hemsida har bra spridning i Googles sökmotor och hamnar högt i 
sökresultaten till relevanta ämnen – en stark egenskap i dagens digitala landskap.

Ordinarie pris gäller på första perioden, raba� erhålls på e�erkommande 
perioder som bokas samtidigt. Om du bokar en Toppbanner under Period 1 
(till priset av 3000 kr), får du 50 % raba� på period 2. Totalpriset blir då 
4500 kr. Bokad tidningsannons ger y�erligare raba�er. Se exempel i den 
grå rutan.

Exponeringsperioderna är utformade för a� synkronisera med tidningens 
utgivningsplan. Därför passar det extra bra a� kombinera en bokad 
tidningsannons med en webbannons. Läsarna vänder sig o�a till hemsidan 
för a� läsa extramaterial och översä�ningar från tidningen.

HÖGERSPALT, 400x600 px
Annons i högerspalten på förstasidan.
400x600 px, stående.
2 000 kr

HÖGERSPALT, 400x400 px
Annons i högerspalten på förstasidan.
400x400 px, kvadratisk.
1 500 kr

HÖGERSPALT, 400x200 px
Annons i högerspalten på förstasidan.
400x200 px, liggande.
1 000 kr

HÖGERSPALT, 400x300 px
Annons i högerspalten på förstasidan.
400x300 px, liggande.
1 200 kr

HÖGERSPALT, 400x120 px
Annons i högerspalten på förstasidan.
400x120 px, liggande.
800 kr

Exempel på paket
TIDNING + WEBB
Vid bokning av annons i 
tidningen får du 50 % raba� på 
valfri webbannons.

Jag heter Leila Nu�i och är er 
annonskontakt. Jag håller mig uppda-
terad på Sápmi och omvärlden för a� 
göra en bra match mellan läsare och 
annonsörer. Ta gärna kontakt med mig 
om jag inte redan har hört av mig.

WEBB, HALVÅR
Webbannonsen ligger kvar 
under period 1 till 4, eller 4 till 7. 
Du betalar endast 50 % av 
ordinarie pris.

WEBB, HELÅR
Webbannonsen ligger kvar e� 
helt år. Du betalar endast 
40 % av ordinarie pris.

Lösningarna ovan är exempel. Vi kan hjälpa dig 
sä�a samman e� paket som passar just dina 

behov!

Vi har blivit
digitalare!

Det firar vi med 
superpriser året ut



KONTAKT

annons@samefolket.se
076-805 73 43 

DIGITAL ANNONSPLAN 2020
PERIOD 1   (Tidning nr 1)1 januari–24 februari
PERIOD 2   (Tidning nr 2)25 februari–26 april
PERIOD 3   (Tidning nr 3)27 april–24 juni
PERIOD 4   (Tidning nr 4)25 juni–23 september
PERIOD 5   (Tidning nr 5)24 september–4 november
PERIOD 6   (Tidning nr 6)5 november–15 december
PERIOD 7   (Tidning nr 7)16 december–31 december

Exponeringsperioderna är utformade för a� synkronisera med tidningens 
utgivningsplan. Därför passar det extra bra a� kombinera en tidningsannons 
med digitala annonser. Läsarna vänder sig o�a till hemsidan för a� läsa 
extramaterial och översä�ningar från tidningen, och nu läser många i appen.

Jag heter Leila Nu�i och är er 
annonskontakt. Jag håller mig uppda-
terad på Sápmi och omvärlden för a� 
göra en bra match mellan läsare och 
annonsörer. Ta gärna kontakt med mig 
om jag inte redan har hört av mig.

ANNONSERA I
E-TIDNINGSAPPEN

  

• Reklamska� ingår. Moms tillkommer.
• Boka mer och få raba�.

• Se materialspecifikationer på sista sidan.

E-ANNONSPRISER

BOKNING AV FLERA PERIODER

Med Samefolkets e-tidning kan läsarna ta del av aktuella, 
kulturella och politiska händelser i det samiska samhället och 
bland världens urfolk – när och var som helst! Förutom det 
senaste numret av den tryckta tidningen i läsvänligt format har 
du även tillgång till tidigare nummer. Läs artiklar, se videos och 
läs bilagor.

Som annonsör har du möjlighet a� publicera digitala bilagor i 
Samefolkets egen app. Du kan även sä�a in en banner som 
dyker upp i �ödet bland de digitala tidningarna. Endast fantasin 
sä�er gränserna, så om du har en kampanjidé är det bara a� 
höra av dig till oss!

Ordinarie pris gäller på första perioden, raba� erhålls på e�erkommande 
perioder som bokas samtidigt. Om du bokar en Bilaga under Period 1 (till 
priset av 2500 kr), får du 50 % raba� på period 2. Totalpriset blir då 3750 
kr. Bokad tidningsannons ger y�erligare raba�er. Se exempel i den grå 
rutan.

BANNER I E-TIDNINGENS STARTSIDA
Annons i appens �öde där tidningar och
bilagor visas.
500 kr

Exempel på paket
TIDNING + E-TIDNING
Vid bokning av annons i 
tidningen får du 50 % raba� på 
valfri e-tidningsannons.

E-TIDNING, HALVÅR
E-annonsen ligger kvar under 
period 1 till 4, eller 4 till 7. Du 
betalar endast 50 % av ordinarie 
pris.

E-TIDNING, HELÅR
E-annonsen ligger kvar e� helt 
år. Du betalar endast 
40 % av ordinarie pris.

BILAGA I E-TIDNINGENS APP
Publicera din reklambilaga i 
Samefolkets egen app. 
2 500 kr

Lösningarna ovan är exempel. Vi kan hjälpa dig 
sä�a samman e� paket som passar just dina 

behov!



MATERIALSPECIFIKATION FÖR WEBB

Viktigt när du lämnar in färdigt material
Annonsen levereras som JPEG, PNG eller PDF.
För Toppbanner gäller storleken 1024x357 px (eller större enligt skala).
För Högerspalt är det angivna storlekar som gäller (se föregående sida).  

HAR DU EN FÄRDIG ANNONS?

Text
Skicka färdigt textmaterial direkt i e-postmeddelandet eller som bilaga i Wordformat.

Bilder och Illustrationer

Märkning
Allt annonsmaterial skickas till annons@samefolket.se
Skriv vilket företag eller organisation som bokat i rubriken 
“FÖRETAGSNAMN - annons Samefolket”

Avbeställning

Vi tänker på miljön
Samefolket är Svanenmärkt. 
Genom vår e-tidning når du ut med bilagor digitalt.  

 

Tack för att du annonserar hos oss!

Annulering av bokad annons görs endast genom skri�ligt besked till annons@samefolket.se senast 14 
dagar före materialdag. Vid avbokning e�er det debiteras 75 % av annonspriset. Vid avbokning av 
beställd och bekrä�ad annons e�er materialdag förbehåller vi oss rä�en a� debitera fullt annonspris.

Bildmaterial bör vara så högupplöst som möjligt. Bilderna får inte vara infogade i Word eller liknande 
dokument utan ska skickas som separata bildfiler.

Upplösningen bör vara 300 dpi. Filformat: .JPG .TIFF .EPS.

Logotyper levereras som .EPS, .PDF eller högupplöst JPG.

BEHÖVER NI HJÄLP MED ANNONSPRODUKTIONEN?
Du och din annons är viktig för oss. Vi vill göra vårt y�ersta för a� den ska bli så bra som möjligt. Utanför 
redaktionen finns vårt team med kompetens inom sälj och marknadsföring. Tveka inte a� fråga, vi 
bjuder gärna på goda råd om hur du kan planera och stärka di� varumärke. Vi har copywriter, grafisk 
formgivare och kommunikationsstrateg. Norrbo�en Grafisk Design sköter våra digitala pla�formar och 
kan anlitas när du behöver hjälp. Kontakta vår säljare så får du veta mer om vad vi kan göra för a� du 
ska nå ut på bästa sä�.

Kostnad för annonsproduktion
Annonsproduktion debiteras per påbörjad halvtimme. 
Pris 325 kr/halvtimme (650 kr/tim). 

Samefolkets e-tidning finns till Android och iOS


