
Bannerprislista
ANNONSERA PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
BEVAKAR SKOLANS NYHETER som är lätta att följa 
på datorn, surfplattan eller i mobilen. Responsiv nät
tidning för lärare och andra som är intresserade av att 
följa skolnyheter, utbildning och lärares yrkesfrågor. 
SKOLVÄRLDEN.SE HAR MÅNGA unika besökare 
(ca 333 000 snitt/mån) och ett stort antal sidvisningar 
(ca 538 000 snitt/mån). 

DIGITALT NYHETSBREV
BANNERPLACERING PRIS PER BREV

Högerbanner  12 000 kronor

Format, pixlar: 246x369

BANNERANNONSERING
BANNERPLACERING PRIS PERIOD 14 DAGAR

Toppbanner  20 000 kronor

Format, pixlar:  250x250, 480x320, 728x90, 960x90

Mittbanner 16 000 kronor

Format, pixlar:  250x250, 320x480

Högerbanner 16 000 kronor

Format, pixlar:  250x250, 320x480

Flera bannerformat för att passa alla enheter (devices)

TEKNISK INFORMATION
MATERIALLEVERANS

 · Skolvärlden behöver ha 
annonsmaterial tillhanda tre 
arbetsdagar före kampanj-
start.

 · Döp materialfilen till annon-
sörsnamn_webb_startdatum

 · Ange alltid annonsörsnamn, 
önskat start- och stoppda-
tum samt kontaktperson 
med kontaktuppgifter samt 

andra önskemål vid exempel-
vis fakturering.

 FILFORMAT
 · Leverera filerna i Jpeg, Gif, 
animerad Gif, Png eller Flash. 
Vid leverans av Flash-annon-
ser behövs även en alternativ 
annons i något av de övriga 
formaten (Jpeg/Gif/Png) 
eftersom en del surfplattor 

och mobiler inte kan visa 
Flash-format.

 · Tänk alltid på att leverera så 
små materialfiler som möj-
ligt för att det ska gå snabbt 
för användaren att ladda 
annonsen. Vissa filformat 
kräver även senaste version 
av webbprogramvaran för att 
användaren ska se annonsen.

ÖVRIGT
 · Tänk på att Skolvärlden.se är 
en ”responsiv sajt”, det vill 
säga sajten anpassar sig 
efter användarens skärm-
storlek. Det innebär att alla 
annonsformat syns när besö-
karen använder en skärm 
som är minst 1 000 pixlar 
bred, en ”datorskärm”.

Moms 25 procent tillkommer 
för all digital annonsering. 
Utgivningsfrekvens på 
nyhetsbreven är 2–3 brev per 
månad. Utskicken går till cirka 
80 000 prenumeranter/
mottagare.
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