
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 

Annonserbjudande på Samefolkets hemsida under 
februari
I februari händer mycket i Sápmi. Månaden rivstartar med Jokkmokks marknad som följs direkt av den samiska nationaldagen och 21:a 
februari uppmärksammas ”Internationella modersmålsdagen”. Vill ni att ert  arrangemang når fler samer och andra intresserade? 

Samefolket erbjuder speciell annonsplats på webben för er som vill nå ut med ert budskap eller aktivitet. Detta även för att komplettera 
tidningens utgivning då Samefolket nr 1-2023 utkommer senare än vanligt.

Samefolkets hemsida har bra spridning i Googles sökmotor och hamnar högt i sökresultaten till relevanta ämnen – en stark egenskap 
i dagens digitala landskap. 

Vi ger er en lite större yta till ett lite bättre pris!

HÖGERSPALT 1075x600px

Annonsen ligger uppe på hemsidan från det att 

du bokar till 28/2

1000 kr

Erbjudande!

• Reklamskatt ingår. Moms tillkommer.
Se materialpecifikationer på sid. 2

Här placeras 
din annons

...Och såhär syns 
din annons i 
mobilformat

MÅTT 1075x600px



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).

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.

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). 

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


