Tidningen Kollega är Unionens medlemstidning
Den går ut till fackförbundet Unionens 640.000 medlemmar
och utkommer 8 gånger per år.

TS UPPLAGA

637.400
Kollega är idag Sveriges största
tjänstemannatidning och når i stort sett alla
yrkeskategorier inom näringslivet. Med åtta
nummer per år når den direktadresserad ut
till Unionens nära 640.000 medlemmar, en
siffra som varje år stadigt ökar.

Genom intressanta och aktuella reportage
och teman uppmärksammar vi trender,
aktuella händelser och profiler som
presenteras i en modern och tillgänglig
grafisk form. Kollega har från starten 2008
kommit att bli ett mycket uppskattat och
välläst magasin och då den kommer hem i
brevlådan har man också gott om tid att läsa
sin tidning.

Läsarna är både anställda och egenföretagare på 66.000 olika arbetsplatser inom hela
privata näringslivet. Typiska yrken bland
läsarna är ingenjörer, ekonomer, säljare,
konsulter, chefer, projektledare, HR-personal,
inköpare, kabinpersonal, speditörer,
butiksansvariga och marknadsförare.

( *2018 )

De jobbar både på små industri- och
tjänsteföretag och i internationella koncerner
som Ericsson, Volvo, ABB, SAS, Ikea och
H&M. En stor representation ser vi också
inom it-, teknik- och telekomföretag samt
inom olika konsultbranscher där
Teknikarbetsgivarna och Industri- och
kemigruppen berör fler än 100.000
medlemmar i Unionen.
• 95 procent av läsarna äger sitt boende.
• 89 procent åker utomlands en eller flera gånger
varje år.
• De reser också frekvent i tjänsten.
• 92 procent av läsarna är vana att handla via
nätet.
• Våra läsare har en högre inkomst än
riksgenomsnittet.
• 54 procent är män och 46 procent är kvinnor.
• 78 procent har sparkonto och/eller aktier/fonder,
penionssparande.

*Novus
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UTGIVNINGSPLAN 2019
UTGIVNINGSPLAN VÅR
Nr

BOKNING

1

UTGIVNINGSPLAN HÖST

MATERIAL

UTGIVNING

Nr

BOKNING

17 dec

20 dec

16 jan

6

2

11 feb

15 feb

13 mars

3

11 mars

14 mars

10 april

4

29 apr

3 maj

29 maj

5

29 jul

2 aug

28 aug

MATERIAL

UTGIVNING

2 sept

6 sept

2 okt

7

30 sept

4 okt

30 okt

8

4 nov

8 nov

4 dec

Med din annons når du nära 640.000 mottagare!

ANNONSBOKNING

ANNONSMATERIAL

ÖVRIG INFORMATION

Markus Wikström
Tfn: 08 545 160 77
E-post: markus@sb-media.se
Swartling & Bergström Media AB
Tfn vxl: 08-545 160 00

Högupplöst PDF i 300 dpi med
inbäddade bilder, typsnitt och
färginställning i CMYK.
ICC-profil finns att ladda ner på
www.sormlandsgrafiska.se

Notera att Kollega har limmad rygg.

Tidningsformat: 200 x 265 mm.
Tryckupplagan är ca 640.000 ex.
TS upplaga är 637.400 ex
Tf chefredaktör: Niklas Hallstedt
Raster: 150 linjer/tum eller 300 dpi.
Tryckeri: Sörmlands Grafiska.

Vi hjälper dig gärna med annonsframställning till en kostnad av cirka 10 %
av ord. annonspris exkl. moms.
Ring i god tid före materialdag!

Endast skriftlig annullering, senast två
veckor före sista materialdag (officiell
bokningsdag). Ev. avsteg från detta
resulterar i full debitering.

LEVERANS AV MATERIAL:

Digitalt via e-post:
annons@sb-media.se

FORMAT & PRISER (Formaten är i mm, bredd x höjd, tidningen Kollega är momsbefriad)
Uppslag
Pris: 83.500 kr

Satsyta: 370 x 240
Utfallande: 400 x 265 + 4mm

Helsida
Pris: 57.500 kr

Satsyta: 170 x 240
Utf.: 200 x 265 +4mm
Baksidan: 200x235+4mm

Halvsida
Pris: 31.500 kr

Kvartsida
Pris: 17.900 kr

Stående: 82 x 240

Stående: 82 x 117

Liggande: 170 x117

Liggande: 170 x 57

Omslag 2 och 3: 60.500 kr Baksidan: 62.500 kr Övr. begärda placering 10 % tillägg
Bilagor: offeras separat efter vikt och format
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.se
Kollega.se är Unionens medlemssida. Kollega
vänder sig till hela det privata näringslivet och
till journalister och andra som vill ha full koll på
arbetslivet för privata tjänstemän. Vi har
640.000 medlemmar.
Läsarna återfinns i en mängd olika yrkesgrupper. Här finns HR-specialister, egenföretagare,
it-konsulter och chefer. Kollegas ambition är
att ge sina besökare användbara tips som

hjälper till i arbetslivet. När man vill få koll på
hur man ska tänka vid lönesamtal, utvecklingssamtal eller hur man gör för att starta en klubb
på arbetsplatsen är Kollegas ambition att ge
de bästa tipsen.
Här hittar man nyheter och artiklar om det
man behöver ha koll på i arbetslivet. Kollega
vill genom användbara artiklar, inspiration och
nyheter vara din bästa kompis i arbetslivet.

KOLLEGA.SE

PANORAMA
1176 x 240 px

STATISTIK

ca 35.000 sidvisningar /vecka
ca 25.000 unika besökare /vecka
PRISLISTA

Panorama . . . . . . . . . CPM 300
Trippel Widescreen . . . CPM 150
ENKEL
WIDESCREEN

188x150 px

Enkel Widescreen . . . . CPM 100
MATERIALSPECIFIKATIONER
Panorama . . . . . . . . . 1176 x 240 px

TRIPPEL
WIDESCREEN

188x300 px

Trippel Widescreen . . . 188 x 300 px
Enkel Widescreen . . . . 188 x 150 px
Maxvikt: Samtliga format 49 kb.
Bildformat: GIF, JPG, PNG, HTML
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Markus Wikström
Tfn: 08 545 160 77
E-post: markus@sb-media.se
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MATERIALADRESS
annons@sb-media.se
https://www.kollega.se
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