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Mitt i prick
När du vill nå skolans värld
Beslutsfattare
Påverkare Användare
Administratörer
l

l

l
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Digitalt:

Nyhetsbrev:

Lärarnas tidnings nyhetsbrev
Lektionsbankens nyhetsbrev
Förskolans nyhetsbrev

Lärarsyftet 2019
Med Lärarsyftet och dess många valmöjligheter har vi skapat förutsättningar att nå in till skolans alla olika
beslutsrum. Här finns minst en möjlighet för varje mediabudget. Målgrupperna Lärarsyftet erbjuder är Skolledare, Ämneslärare, Förskollärare, Förskolechefer, Rektorer och Administratörer från förskola till högskola.
Annonser i branschpress har hög relevans och acceptans. De ger en positiv läsupplevelse och annonsörer
skapar här värdefulla relationer med läsaren. Den redaktionella miljön förstärker annonsbudskapet.
Print eller digitalt, hela upplagor eller selekterat, litet och frekvent eller stort och dominant – välj och
kombinera enligt dina marknadsmål.
Låt oss prata vidare om dina möjligheter att nå in i skolans värld.
ConMedia Konsult AB Box 1105 131 26 Nacka Strand
Tel: 08-601 25 20 info@conmedia.se www.conmedia.se
l
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Lärarsyftet 2019
Minst en möjlighet för varje mediabudget när skolan är din marknad
Titel

Frekvens

Upplaga

Helsida

Målgrupp

Redaktionellt

Lärarnas Tidning

14 nr

232 400 ex

63 200 kr

Lärare och skolledare
från förskola till högskola

Största och enda nyhetstabloiden för lärare och
skolledare

Förskolan

8 nr

62 400 ex

35 300 kr

Förskolechefer och förskollärare, 97 % kvinnor

Förskollärarnas branschtidning inom förskola och
förskoleklass

Chef & Ledarskap

6 nr

7 300 ex

19 500 kr

Skolledare, rektorer
och förskolechefer

Yrkestidningen för chefer
och ledare inom skolan

Tidningen
Gymnasiet

6 nr

8 000 ex

15 600 kr

Gymnasielärare i alla
olika ämnen på alla
olika program

Yrkesutvecklande
skolformstidning för
gymnasielärare

Pedagogiska
magasinet

4 nr

226 600 ex

39 100 kr

Verksamma inom hela
utbildningsområdet

Forskning, debatt och
pedagogik på djupet

Folkhögskolan

6 nr

2 900 ex

8 300 kr

Lärare och rektorer inom
folkhögskoleområdet

Läsvärt om folkbildning,
demokrati och kultur

Tidningen
Grundskolan

Tidningen Grundskolan
består av fler olika
tidningar.

Svenska, SO, språk
(Alfa)

6 nr

10 200 ex

15 600 kr

Lärare i Sv, SO o Språk

Matte, teknik, NA
(Origo)

6 nr

4 100 ex

11 500 kr

Lärare i Ma, Teknik o NA

Fritidshem

6 nr

13 100 ex

15 000 kr

Lärare i fritidshem

Grund

6 nr

31 000 ex

22 100 kr

Lärare i grundskolan
Från förskoleklass
till nian utan ämnesinriktning

DIGITALT:
Lärarnas webb

Klassrumsnära och
ämnesorienterande
reportage och intervjuer

NYHETSBREV:

Lektionsbanken, 12 ggr/år
Lärarnas tidning, veckovis under terminstid
Förskolan, varannan vecka

Minst en möjlighet för varje mediabudget!
ConMedia Konsult AB Box 1105 131 26 Nacka Strand
Tel: 08-601 25 20 info@conmedia.se www.conmedia.se
l

Yrkesutvecklande
skolformstidning för lärare
inom Grundskolan.

Lektionstips från lärare till lärare
Pris: 4 veckor från 5 600 kr

Lärarnas webb: 80.000 användare/vecka. Lärarnas Webb
är annonspaketet där du syns rakt igenom på samtliga
Lärarförbundets olika tidningars sajter. Här når du ut till
Sveriges lärare, förskollärare och skolledare.

l

Varje tidning riktar sig
till specifika målgrupper
i Grundskolan.

l
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