
Civilekonomen ges ut av Saco-
förbundet Civilekonomerna.

Upplagan är 42 500 (TS 2016)
och antalet läsare är 47 000
(Orvesto Konsument 2016).

Välkommen till ett nytt  
– och spännande år

Fler läser civilekonomen i dag än för 
ett år sedan. Våra annonsintäkter har 
också ökat. Det är jag oerhört stolt över 
att kunna skriva i tider när traditionella 
medier utmanas från alla håll och kanter. 
Nu jobbar vi stenhårt för att ytterligare 

förbättra Civilekonomens erbjudande. Det finns 
mycket att se fram emot 2018.

läsarna 
Köpstarka. Medlemmarna i Civilekonomerna 
har en snittlön på 51 057 kronor. Många, var 
femte yrkesverksam, är chefer med stort infly-
tande över beslutsfattandet. Det gör Civileko-
nomens olika plattformar – magasin, sajt och 
nyhetsbrev – till perfekta forum för företag 
som vill bygga varumärke. Vi når också 
över hälften av landets alla ekonomstu-
denter, vilket gör Civilekonomen till det 
logiska alternativet för annonsörer som 
vill locka till sig de hetaste talangerna 
eller på annat sätt bygga en relation 
med framtidens makthavare.

nyheter
Nytt papper. Den största nyheten 2018 
är att vi byter tryckeri. Vi lämnar det 
blanka papper, som brukar kallas glossy, 
och övergår till ett mattare papper med 
mindre genomslag. Det kommer att göra 
underverk för tryckkvaliteten och blir ett 
lyft både för det redaktionella innehållet och 
för annonserna. Dessutom har vi en ny AD 
som fräschar upp layouten.
Nya digitala format. Webbtrafiken går 
glädjande nog stadigt uppåt och tillsam-
mans med vår nya webbyrå kommer vi att 
lansera flera nyheter som rör design, inne-

håll och annonser. Bland annat 
samlar vi alla löneartiklar på 

ett ställe, eftersom vi vet att det är ett ämne som 
våra läsare är särskilt intresserade av, och skapar 
samtidigt ett nytt attraktivt annonsformat. Vi räknar 
också med att nativeannonseringen kommer igång 
på allvar 2018.

satsningar
Studentutgåva. Nytt förra året var vår första speci-
alutgåva för studenter. Satsningen blev en framgång 

och en ny studenttidning kommer att delas ut till 
alla ekonomstudenter under 2018. 

Extra upplaga. Likaså fortsätter vi sats-
ningen med en extra stor upplaga i nr 7, då 
annonsörer ges en unik chans att nå ut till 
minst 70 000 ekonomer. 

Nyhetsbrev. Många har redan upp-
täckt vårt populära nyhetsbrev som 
nu blivit möjligt att segmentera. Det 
når cirka 43 000 ekonomer och nya 
prenumeranter tillkommer hela 
tiden. Öppningsfrekvensen är hög. 

Jag har nu varit chefredaktör för 
Civilekonomen i ett och halvt år. 
Det är ett inspirerande jobb och 
mycket har hänt på kort tid, men 

ännu mer är alltså på gång. För 
annonsörer som vill kommunicera 

med köpstarka ekonomer, jämt för-
delade mellan könen, finns mycket att 

hålla ögonen på. Missa inte det.

MONA JOHANSSON 
Chefredaktör

Vassa armbågar eller high fives?

Mötet:

Tema: Därför ska du engagera dig 

Guide:

De senaste 

cv-trenderna 

Enkät:

Kändisarnas 

studentminnen

ALLTID 

I CIVILEKONOMEN:

Karriärtipset

Medlemsfrågan

Min passion

Talangen 

har ordet
Supertalangen  NEGIN AZIMI siktar mot  

Handelshögskolan – och att förändra världen

Ett magasin för 

medlemmar i 

Civilekonomerna 

Studentutgåva 2017

 Pris: 65 kr

ALLTID I CIVILEKONOMEN:
Lönefrågan  ●  Medlemsfrågan  ●  Karriärtipset

Krönika: ”Näringslivets vita herrar kommer undan”

Certifierad ekonomichef
– Utbildningen för dig som vill leda utvecklingen.

Program-
start

23 majfar.se/utbildning

Hon var dagstidningsdrottningen som 
klev av. Nu vill   GUNILLA HERLITZ lägga energin i ett tillväxtföretag.

Tema ledarskap:

Var snäll 
mot dig själv 
– bli bättre 

chef

Karriärmagasinet för  
medlemmar i Civilekonomerna Nr 8 / December 2017 / Pris: 65 kr

Case:

Därför fattar 
vi så dåliga 
pengabeslut
Verktyg:

Gör dina 
möten mer 
effektiva

Redo för nybransch
Trafiken på 
Civilekonomen.se 
ökar stadigt, inte 
minst i mobilen.  



Nummer Tema Materialdag Bilageleverens Utgivningsdag
Student (se prislista på nästa sida) 22/12 1/1 19/1
1 Rekrytering & Employer branding 22/1 26/1 9/2
2 Digitalisering 26/2 2/3 16/3
3 Controller  9/4 13/4 27/4
4 MBA/Vidareutbildning 21/5 25/5 8/6
5 Eget företag 6/8 10/8 24/8 
6 Young Professionals 10/9 14/9 28/9
7 Revision/redovisning  15/10 19/10 2/11
8 Ledarskap 19/11 23/11 7/12

UPPSLAG
Utfallande: 410x265 mm  
(+ 3 mm utfall)
Pris uppslag: 48 000 kr
Sid 2-3: 56 000 kr 
Halvsidesuppslag: 34 000 kr

HELSIDA
Satsyta: 175x230 mm
Utfallande: 205x265 mm  
(+ 3 mm utfall)
Pris helsida: 29 000 kr
2:a, 3:e omslag: 34 000 kr 

BAKSIDA
Utfallande: 205x235 mm  
(+ 3 mm utfall)
30 mm i topp sparat för adress-
fält.
Pris baksida: 35 000 kr

+ RINK PÅ FRAMSIDAN
Utfallande: 205x29 mm
Pris rink: 18 000 kr

HALVSIDA
Liggande Satsyta: 175x113 mm
Utfallande: 205x130 mm  
(+ 3 mm utfall)
Stående Satsyta: 85x230 mm
Utfallande: 100x265 mm
(+ 3 mm utfall)
Pris halvsida: 18 000 kr

1/3-SIDA
Stående Satsyta: 57x230 mm
Utfallande: 63x265 mm
(+ 3 mm utfall)
Pris: 14 000 kr

KVARTSSIDA
Satsyta: 85x113 mm
Stående: 11 000 kr
Liggande: 12 500 kr

FORMAT OCH PRISER TIDNINGEN 2018*

UTGIVNINGSPLAN TIDNINGEN 2018

TEKNISKA UPPGIFTER/BOKNING OCH INFORMATION

Priser är angivna inklusive reklamskatt. Tidningen är momsbefriad. Begärd placering: + 15%.  *Prata med säljarna om nr 7.

Färdigt material
Fil: Pdf.
PDF: Sparas i version 1.3 eller 1.4.
Typsnitt: Truetype-typsnitt tillåts ej.
Raster: 150 linjer/tum.
Upplösning: 300 dpi vid 100% storlek.
Färg: Färgmängd 300%.  
Konvertera bildertill cmyk. 
För rätt profil kontakta säljare.
Utfall: 5 mm, endast vid utfallande  
annons. Text eller objekt får ej läggas  
närmare sidans kanter än 3 mm.
Tekniska instruktioner:  
civilekonomen.se

Filnamn
Döp dokumentet till:
Annonsör_CE_år-utgåva.
Använd ej å, ä, ö eller udda tecken.

Leverans
Via e-post:  
annons@tillvaxtbolaget.se
Max filstorlek 15 mb.  
Vid större filer kontakta säljare.
Ange följande information i mailet:
Annonsör, utgåva, annonsformat,  
kontaktperson, telefonnummer.

Bilagor
För information om selektering och pris
kontakta säljare.
Färdig bilaga levereras till:
Bertex Mail AB, Landskronavägen 9
252 32 Helsingborg.
Märk försändelsen med:
Avsändare, Civilekonomen och utgåva.

Kontakt
Niklas von Sterneck
Telefon: 08-410 272 01, 070-350 66 65
E-post: niklas.sterneck@tillvaxtbolaget.se
Stefan Källman
Telefon: 08-410 272 02, 072-188 39 97
E-post: stefan.kallman@tillvaxtbolaget.se

PLATSANNONSER
Helsida:  
175x230 mm
Halvsida liggande:
175x113 mm
Halvsida stående:
85x230 mm
Kvartssida:  
85x113 mm

ADVERTORIAL 
Intresserad av att testa 
en redaktionellt utformad 
annons för att få ett större 
genomslag?
Kontakta våra säljare för 
mer information.



UPPSLAG
Utfallande: 410x265 mm  
(+ 3 mm utfall)
Pris uppslag: 29 000 kr
Sid 2-3: 34 000 kr 
Halvsidesuppslag: 22 000 kr

HELSIDA
Satsyta: 175x230 mm
Utfallande: 205x265 mm  
(+ 3 mm utfall)
Pris helsida: 19 000 kr
2:a, 3:e omslag: 22 000 kr 

BAKSIDA
Utfallande: 205x235 mm  
(+ 3 mm utfall)
30 mm i topp sparat för 
adressfält.
Pris baksida: 23 000 kr

+ RINK PÅ FRAMSIDAN
Utfallande: 205x30 mm
Pris rink: 12 000 kr

HALVSIDA
Liggande Satsyta: 175x113 mm
Utfallande: 205x130 mm  
(+ 3 mm utfall)
Stående Satsyta: 85x230 mm
Utfallande: 100x265 mm
(+ 3 mm utfall)
Pris halvsida: 12 000 kr

1/3-SIDA
Stående Satsyta: 57x230 mm
Utfallande: 63x265 mm
(+ 3 mm utfall)
Pris: 9 500 kr

KVARTSSIDA
Satsyta: 85x113 mm
Stående: 8 000 kr
Liggande: 9 500 kr

FORMAT OCH PRISER STUDENTTIDNINGEN 2018

Priserna är angivna inklusive reklamskatt. Tidningen är momsbefriad. Begärd placering: + 15%.

PLATSANNONSER
Helsida:  
175x230 mm
Halvsida liggande:
175x113 mm
Halvsida stående:
85x230 mm
Kvartssida:  
85x113 mm

UTGIVNING, PRISER OCH FORMAT NYHETSBREV 2018

Utgåva Utgivningsdag
1 17/1
2 21/2
3 21/3
4 18/4 
5 16/5
6 13/6
7 15/8
8 12/9
9 10/10
10 14/11
11 12/12

ADVERTORIAL 
Intresserad av att testa 
en redaktionellt utformad 
annons för att få ett större 
genomslag?
Kontakta våra säljare för 
mer information.

Vår studenttidning är en satsning riktad direkt till alla ekonomstudenter i Sverige. Upplaga cirka 24 000 ex, varav 8 000 handutdelas.

TOPBANNER

MELLANBANNER 

18 000 kronor 
per utskick.

14 000 kronor  
per utskick.

(750x200 px)

(750x200 px)



PRISER OCH FORMAT CIVILEKONOMEN.SE 2018

Panorama/Topbanner 
Pris: 18 000 kr/månad

Medium Rectangle
Pris: 14 000 kr/månad

NATIVE 
Native, eller sponsrat innehåll, har visat sig  
vara mycket effektiv marknadsföring i rätt  
sammanhang. Möjlighet finns att få professionell 
hjälp med att producera innehållet.
Kontakta våra säljare för mer information.

MEDIUM 
RECTANGLE

TOPBANNER 
MOBILE

MEDIUM 
RECTANGLE 
MOBILE

MEDIUM 
RECTANGLE

(980x240 px)

(300x250 px)

(300x250 px)

(300x250 px)

(300x250 px)

TOPBANNER


