Välkommen att träffa en
köpstark målgrupp

F

ler läser Civilekonomen i dag än för ett år

sedan. Det gäller tidning, nyhetsbrev och webb. Vi
når var tredje yrkesverksam ekonom i Sverige och
du som annonsör får en tätt sammanhållen plattform där ditt budskap ses av en köpstark, karriärsugen målgrupp.

Civilekonomer som yrkeskår återfinns inom alla bran-

scher. De olika plattformarna når civilekonomer såväl privat
som yrkesmässigt. Tidningen Civilekonomen når karriärsugna
ekonomer med yrkeserfarenhet – ekonomer som ibland inte
själva vet att de vill byta jobb förrän rätt tillfälle dyker upp. Vi
når också över hälften av landets alla ekonomstudenter.
Vi känner våra målgrupper väl och vet vad de vill ha. Nu
jobbar vi stenhårt för att ytterligare förbättra Civilekonomens
erbjudande.

Läsarna
Köpstarka. Medlemmarna i Civilekonomerna har en
snittlön på 52 911 kronor (2018), 23 procent av våra
läsare tjänar över 750 000 kronor per år. Många läsare
har hand om mycket stora inköpsbudgetar.
Attraktiva. Det är en grupp med en mycket stark
arbetsmarknad. Många arbetsgivare söker efter just
civilekonomers kompetenser. Arbetslösheten bland våra
medlemmar är endast 1,3 procent.
Beslutsfattare. Våra läsare är kommunchefer, vd:ar,
CFO:er, KAM, försäljnings-, marknads-, avdelnings- och
ekonomichefer och affärsutvecklare. Många sitter i
ledningsposition eller jobbar mycket nära ledningsfunktionen.

Nyheter

SOFIA CALLIUS

Chefredaktör

Nya digitala format. Webbtrafiken går stadigt uppåt. Vi
erbjuder möjlighet till både sponsrat innehåll och advertorials, så kallat native. Tillsammans med vår webbyrå
kommer vi att lansera flera nyheter.
Nya printformat. Native har vuxit mycket under 2018.
Nu erbjuder vi sponsrade utrymmen i print. Prata med
våra säljare om skräddarsydda lösningar för dig.
Dubbelnummer. Vi fokuserar våra resurser. Med sex
printnummer i stället för åtta satsar vi extra på två av våra
mest efterlängtade nummer som därmed blir tjockare och
bjuder på ännu mer matnyttig läsning. Prata med våra säljare om sponsring av event i samband med detta.

Satsningar

Civilekonomen ges
ut av Sacoförbundet
Civilekonomerna.
Upplagan är 44 300 (TS 2017)
och antalet läsare är 47 000
(Orvesto Konsument 2017).

Jobbsajt. Målgruppen är attraktiv och den låga arbetslösheten gör att arbetsgivare har svårt att rekrytera. Därför är Civilekonomen med sin tydliga målgrupp perfekt
för den som vill hitta kompetens. Under 2019 lanserar vi
en jobbsajt med lediga jobb för ekonomer.
Studentutgåva. Vi satsar extra mycket på vår populära
studentutgåva. I år lanseras den i samband med terminsstarten på hösten då ungefär 8 000 ekonomstudenter
påbörjar sina studier för att bli framtidens makthavare.
Tidningen handutdelas på lärosätena, den går postalt till
våra studentmedlemmar och delas även ut till alla nya
ekonomstudenter vid vårterminens start i januari -20.
Nyhetsbrev. Många har redan upptäckt vårt populära
nyhetsbrev som är möjligt att segmentera. Det når cirka
43 000 ekonomer. Nya prenumeranter tillkommer hela
tiden. Öppningsfrekvensen är hög.

TIDNINGEN – UTGIVNINGSPLAN 2019

Nummer

Tema

Materialdag

Bilageleverens

Utgivningsdag

Student
1
2
3
4
5
6

(se prislista på nästa sida)
Karriär
Controller, redovisning och revision
Digitalisering
Utbildning och Young professionals
Ledarskap
Eget företag

29/7
14/1
4/3
29/4
26/8
30/9
18/11

2/8
18/1
8/3
3/5
30/8
4/10
22/11

16/8
1/2
22/3
17/5
13/9
18/10
6/12

TIDNINGEN – FORMAT OCH PRISER 2019
Priser är angivna inklusive reklamskatt. Tidningen är momsbefriad. Begärd placering: + 15%.

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 adressfält.

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

NATIVE
Vi gör en ytterligare
satsningar på native, alltså
på sponsrat innehåll och
på advertorials. Native
har visat sig vara mycket
effektiv marknadsföring
i rätt sammanhang. Vi
erbjuder möjligheten att
få professionell hjälp med
att producera innehållet.
Kontakta våra säljare för
mer information.

Pris halvsida: 18 000 kr

Pris baksida: 35 000 kr
+ RINK PÅ FRAMSIDAN
Utfallande: 205x29 mm
Pris rink: 18 000 kr
KVARTSSIDA
Satsyta: 85x113 mm
Stående: 11 000 kr
Liggande: 12 500 kr

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

STUDENTTIDNINGEN – FORMAT OCH PRISER 2019
Vår studenttidning är en satsning riktad direkt till alla ekonomstudenter i Sverige. Upplaga cirka 24 000 ex, varav 8 000 handutdelas.
Priserna är angivna inklusive reklamskatt. Tidningen är momsbefriad. Begärd placering: + 15%.

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.

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

Pris baksida: 23 000 kr
+ RINK PÅ FRAMSIDAN
Utfallande: 205x30 mm
Pris rink: 12 000 kr
KVARTSSIDA
Satsyta: 85x113 mm
Stående: 8 000 kr
Liggande: 9 500 kr

NYHETSBREV – UTGIVNING, PRISER OCH FORMAT 2019
Utgåva Utgivningsdag

Utgåva Utgivningsdag

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

16/1
13/2
13/3
10/4
8/5
5/6

21/8
25/9
30/10
20/11
11/12

TOPBANNER
(750x200 px)
18 000 kronor
per utskick.
MELLANBANNER
(750x200 px)
14 000 kronor
per utskick.

NATIVE
Vi gör ytterligare satsningar på native, alltså
på sponsrat innehåll och
på advertorials. Native
har visat sig vara mycket
effektiv marknadsföring
i rätt sammanhang. Vi
erbjuder möjligheten att
få professionell hjälp med
att producera innehållet.
Kontakta våra säljare för
mer information.

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

CIVILEKONOMEN.SE – PRISER OCH FORMAT 2019
PANORAMA/TOPBANNER
(750x200 px)
18 000 kr/månad
TOPBANNER MOBIL
(300x250 px)

MEDIUM RECTANGLE
(300x250 px)
14 000 kr/månad

MEDIUM RECTANGLE
MOBILE
(300x250 px)

SAMARBETE/LOGOTYPE
(300x250 px)
Kontakta våra säljare för info.

NATIVE
Vi gör ytterligare satsningar på native, alltså
på sponsrat innehåll och
på advertorials. Native
har visat sig vara mycket
effektiv marknadsföring
i rätt sammanhang. Vi
erbjuder möjligheten att
få professionell hjälp med
att producera innehållet.
Kontakta våra säljare för
mer information.

Kontakt

Erik Tingström
Telefon: 08-505 73 812,
0735-44 67 74
E-post: erik.tingstrom@newsfactory.se

Kontakt

Linda Nyström
Telefon: 073-528 92 04
E-post: linda.nystrom@nfmg.se

