
 

KONTAKT
Jag heter LEILA NUTTI och är er annons- 
kontakt. Jag håller mig uppdaterad på 
Sápmi och omvärlden för att göra en 
bra match mellan läsare och annon- 
sörer. Ta gärna kontakt med mig om jag 
inte redan har hört av mig.

annons@samefolket.se
076-805 73 43 

UTGIVNINGSPLAN 2023
NR 1 Annonsstopp 6 februari  Distribution 17 februari
NR 2 Annonsstopp 13 mars  Distribution 4 april
NR 3 Annonsstopp 2 maj  Distribution 17 maj
NR 4 Annonsstopp 12 juni  Distribution 29 juni
NR 5 Annonsstopp 4 september  Distribution 21 september
NR 6 Annonsstopp 16 oktober  Distribution 2 november
NR 7 Annonsstopp 27 november  Distribution 15 december

2023Annonsera i Samefolket

BILAGOR
4 sid max stl. 200x260 mm 

11 800 kr

8 sid max stl. 200x260 mm 
12 500 kr

12 sid max stl. 200x260 mm 
14 200 kr

ANNONSPRISER – TIDNING
HELSIDA
Satsyta 180x240 mm
Utfallande 200x260+3 mm
9 850 kr

1/2-SIDA
Liggande 180x115 mm 
Stående 87x240 mm
5 900 kr

1/3-SIDA
Liggande 180x76 mm
Stående 56x240 mm
3 950 kr

1/4-SIDA
Liggande 180x56 mm
Stående 87x115 mm
3 550 kr

1/8-SIDA
Liggande 87x56 mm
2 150 kr

Upplaga 1 500 ex. 

7 nummer per år. 

Innehåll på svenska med 
vissa texter på samiska.

• Reklamskatt ingår. Moms tillkommer.
• Begärd placering 25% tillägg.
• Boka annons i flera nummer och få rabatt.

Se materialpecifikationer på sid. 3

FAKTA 

DEN SAMISKA KULTUR- OCH SAMHÄLLSTIDSKRIFTEN ÅR 2023  ÅRGÅNG 103  PRIS 70 KR

BAKSIDA
Satsyta 180x212 mm
Utfallande 200x222+3 mm
9 850 kr
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DEN SAMISKA KULTUR- OCH SAMHÄLLSTIDSKRIFTEN

NUMMER 1 2022  ÅRGÅNG 103  PRIS 70 KR

ANNELI 
KRÅIK JANNOK: 

”Jag kan inte sitta 

med armarna i kors”

VÄLJA ELLER 

VÄGRA VACCIN

ATT DANSA 
SITT ARV

TANKAR 
OM EN 

URSÄKT
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DEN SAMISKA KULTUR- OCH SAMHÄLLSTIDSKRIFTEN NUMMER 4 2022  ÅRGÅNG 103  PRIS 70 KR

HÅKAN KUORAK FÅR 
SAMISK FOTBOLL ATT RULLA

SAMERS  LÅGA FÖRTROENDE 
FÖR VATTENKRAFTEN 

RASISM I 
RASBIOLOGINS 
SPÅR

 SAMEFOLKET • 1

 

DEN SAMISKA KULTUR- OCH SAMHÄLLSTIDSKRIFTEN NUMMER 5 2022  ÅRGÅNG 103  PRIS 70 KR

SÁPMI PRIDE 
GICK GENOM GÄLLIVARE

SEGERSUG I 
ARVIDSJAUR 

LENNARTS 
LÅNGA 
RENSKÖTARLIV

SAMER 
HOPPAS 
PÅ EU



BOKA FLERA 
PERIODER 
Ordinarie pris gäller på första perioden, rabatt 
erhålls på efterkommande perioder som 
bokas samtidigt. Om du bokar en Bilaga under 
Period 1 (till priset av 2 500 kr), får du 50 % 
rabatt på period 2. Totalpriset blir då 3 750 kr. 
Bokad tidningsannons ger ytterligare rabatter. 
Se exempel ovan.

Få ut mera 

DIGITAL ANNONSSPLAN 2023
PERIOD 1:  JANUARI – FEBRUARI 

PERIOD 2:  MARS – APRIL

PERIOD 3:  MAJ – JUNI

PERIOD 4:  JULI – AUGUSTI

PERIOD 5:  SEPTEMBER – OKTOBER

PERIOD 6:  NOVEMBER – DECEMBER

Annonsera på Samefolkets hemsida
Webbannonsplanen är anpassad för att komplettera tidningens utgivning. Varför inte starta er kampanj på hemsidan, fortsätta i tidningen 
och synas som banner i e-tidningsappen under ett halvår? Det blir ett 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. 

TIDNING + E-TIDNING
Vid bokning av annons i tidningen får du 50 % rabatt 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 ett helt år. Du betalar endast 40 % av ordinarie pris.

Paketerbjudanden!

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

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

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

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

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

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

Annonsera i E-tidningsappen
E-ANNONSPRISER

BANNER I E-TIDNING STARTSIDA
Annons i appens flöde där
 tidningar och bilagor visas.
500 kr

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

• Reklamskatt ingår. Moms tillkommer.
• Boka mer och få rabatt.

Se materialpecifikationer på sid. 4



MATERIALSPECIFIKATION FÖR TIDNING 

HAR NI EN FÄRDIG ANNONS?

Viktigt när du lämnar in färdigt annonsmaterial

Levereras som tryckoptimerad PDF. 
Alla bilder måste vara högupplösta (300 dpi).

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

Bilder och Illustrationer
Bilder måste vara högupplösta för att fungera i tryck. Bilderna får inte vara infogade i Word eller 
liknande dokument utan ska skickas som separata bildfiler.

Bildspecifikationer 
Upplösningen måste vara minst 300 dpi. Filformat: .JPG .TIFF .EPS

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

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

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

BEHÖVER NI HJÄLP MED ANNONSPRODUKTIONEN?
Du och din annons är viktig för oss. Vi vill göra vårt yttersta för att den ska bli som bra som mö-
jligt. Utanför redaktionen finns vårt team med kompetens inom sälj och marknadsföring. Tveka 
inte att fråga, vi bjuder gärna på goda råd om hur du kan planera och stärka ditt varumärke. Vi 
har copywriter, grafisk formgivare och kommunikationsstrateg. Kontakta vår säljare så får du veta 
mer om hur vi kan hjälpa just dig att nå ut på bästa sätt.

Avbeställning
Annulering av bokad annons görs endast genom skriftligt besked till annons@samefolket.se 
senast 14 dagar före materialdag. Vid avbokning efter det debiteras 75% av annonspriset. Vid 
avbokning av beställd och bekräftad annons efter materialdag förbehåller vi oss rätten att deb-
itera fullt annonspris.

Hållbarhet
Samefolket är Miljömärkt. Genom vår e-tidning kan du nå ut med bilagor digitalt.  

Tack för att du annonserar hos oss!

@tidningensamefolket                    stiftelsensamefolket                    samefolket.se



MATERIALSPECIFIKATION FÖR WEBB 

HAR NI EN FÄRDIG ANNONS?

Viktigt när du lämnar in färdigt annonsmaterial

Levereras som tryckoptimerad PDF. 
Alla bilder måste vara högupplösta (300 dpi).

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

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

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

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

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

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

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

Avbeställning
Annulering av bokad annons görs endast genom skriftligt besked till annons@samefolket.se 
senast 14 dagar före materialdag. Vid avbokning efter det debiteras 75% av annonspriset. Vid 
avbokning av beställd och bekräftad annons efter materialdag förbehåller vi oss rätten att deb-
itera fullt annonspris.

Tack för att du annonserar hos oss!

Samefolkets e-tidning finns till Android och iOS

@tidningensamefolket                    stiftelsensamefolket                    samefolket.se


