SÅ NÅR DU
130 000
KÖPSTARKA
AKADEMIKER

VÄLKOMMEN TILL AKAVIA ASPEKT
– DEN NYA TIDNINGEN FÖR AKADEMIKER
Jag kan med glädje presentera ett nytt varumärke och en ny tidning.
Tidningen Akavia Aspekt är det nya yrkeslivsmagasinet från fackförbundet Akavia. Akavia bildades 2020 genom en sammanslagning
av Civilekonomerna och Jusek. Förbundet är med sina 130 000
medlemmar det näst största inom SACO.
Sammanslagningen innebär att antalet mottagare av tidningen
ökar. Via våra 130 000 medlemmar når vi hälften av landets
akademiskt utbildade ekonomer och var tredje jurist. Vi når
också majoriteten av landets alla ekonom- och juridikstudenter.
Det gäller tidning, nyhetsbrev, webb och sociala medier. Du
som annonsör erbjuds en tätt sammanhållen plattform där
ditt budskap ses av en beslutsfattande, köpstark och karriärsugen målgrupp.
• Akademiker återfinns inom alla branscher.
• De olika plattformarna når läsarna såväl privat som
yrkesmässigt.
• Här når du karriärsugna akademiker med
yrkeserfarenhet.
Vi känner våra målgrupper väl och vet vad de vill
ha. Nu jobbar vi stenhårt för att ytterligare förbättra
Akavia Aspekts erbjudande.
Välkommen att annonsera
i Akavia Aspekts alla kanaler!

Sofia Callius,
chefredaktör
Akavia Aspekt

LÄSARNA
Totalt 130 000 läsare.
Vi når 100 000 yrkesverksamma akademiker.

UPPDELAT EFTER
YRKESGRUPP:
45 000 ekonomer.
23 000 jurister.
14 000 samhällsvetare.
11 000 akademiker inom IT.
5 000 personalvetare.
1 000 kommunikatörer.

STUDENTER:
30 000 studerandemedlemmar inom
samtliga utbildningsområden.

KÖPSTARKA.
• Medlemmarna i Akavia har en median
lön på 52 210 kronor (2019).
• 21 procent av våra läsare tjänar över
750 000 kronor per år.
• Många läsare ansvarar för rekrytering
och inköpsbudget för tjänstebil, IT-system
med mera.

BESLUTSFATTARE.
• Våra läsare är kommunchefer, vd:ar, jurister,
domare, CFO:er, KAM, HR-chefer, försäljnings-,
marknads-, avdelnings- och ekonomichefer
och affärsutvecklare.
• De återfinns i beslutandepositioner eller jobbar
mycket nära ledningsfunktionen.

AKAVIA ASPEKT SKA VARA DEN
SJÄLVKLARA KARRIÄRCOACHEN
FÖR SINA LÄSARE

PRINT
Prislista
TIDNING:

Uppslag 48 000 kr
Helsida 29 000 kr
Halvsida 18 000 kr
Kvartsida 11 000 kr
Uppslag: 370x290 mm + 3 mm

Helsida: 185 x 290 mm + 3 mm
Baksida: 185 x 260 mm + 3 mm

UTGIVNINGAR

Nummer 1. 5/2
Nummer 2. 19/3
Nummer 3. 7/5
Nummer 4. 27/8
Nummer 5. 8/10
Nummer 6. 3/12

MATERIALDAGAR

Liggande halvsida: 173 x 137 mm
Stående halvsida: 84 x 278 mm

Liggande kvartsida: 173 x 66 mm
Stående kvartsida: 84 x 137 mm

Nummer 1. 7/1
Nummer 2. 11/2
Nummer 3. 7/4
Nummer 4. 2/8
Nummer 5. 8/9
Nummer 6. 3/11

INFORMATION & BOKNING
ERIK TINGSTRÖM

Mail: erik.tingstrom@newsfactory.se
Telefon: 08 -505 738 12

ÅRETS STORA SATSNINGAR
JOBBSAJT

Medlemmarna i Akavia är en grupp med en mycket stark
arbetsmarknad. Arbetslösheten bland våra medlemmar
är endast 1,6 procent (1/1-20). Målgruppen är attraktiv och
den låga arbetslösheten gör att arbetsgivare har svårt
att rekrytera. Akavia Aspekt är med sin tydliga målgrupp
perfekt för den som vill hitta kompetens. Under 2019 lanserade vi en populär jobbsajt med lediga jobb för ekonomer
som nu utökas till att omfatta samtliga medlemsgrupper.

SKRÄDDARSYDDA ANNONSLÖSNINGAR

Akavia aspekt är alltid öppna för skräddarsydda och innovativa annonsförslag. Vi gör stora satsningar på native och
erbjuder sponsrade utrymmen i print och digitalt. I vår uppföljning av native-samarbetena har det visat sig vara mycket
effektiv marknadsföring i rätt sammanhang. För den som
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behöver stöd erbjuder vi möjligheten att få professionell
hjälp att producera innehållet. Ni har även möjligheten att
kommunicera via film, något som under 2019 gett mycket
goda resultat.

DIGITAL UTVECKLING

Vi har fler möjligheter att nå våra läsare. I samarbete med
Akavia producerar vi ett digitalt nyhetsbrev med hög öppningsfrekvens bland samtliga medlemsgrupper där annonsörer erbjuds plats. Genom vårt samarbete med förbundet
finns även möjligheter till exklusiva sponsor- och annonspaket anpassade för din verksamhet. Det kan vara såväl filmer
som native eller sponsorplattor inför webbinarier. Under året
satsar vi på att utveckla en ny tidningssajt med de möjligheter att synas som finns där.

DIGITALT
HEMSIDA

Prislista
DIGITALT:

Panorama 1

Pris per månad
Native 20 000 kr
Film 14 000 kr
Panorama 1 18 000 kr
Panorama 2 14 000 kr
Platsannons - offereras separat
Vi erbjuder även rörlig exponering i samband med våra
webbinarier. Offereras separat.

JOBBSAJT
Medlemmarna i
Akavia är en grupp
med en mycket
stark arbetsmarknad.
Arbetslösheten bland
våra medlemmar är endast 1,6 procent (1/1-20).
Målgruppen är attraktiv
och den låga arbetslösheten gör att arbetsgivare
har svårt att rekrytera. Akavia
Aspekt är med sin tydliga
målgrupp perfekt för den som
vill hitta kompetens. Under 2019
lanserade vi en populär jobbsajt
med lediga jobb för ekonomer
som nu utökas till att omfatta
samtliga medlemsgrupper.

Native

Panorama 2

NYHETSBREV

Prislista
NYHETSBREV:
Panorama 18 000 kr

Panorama

UTGIVNINGAR
Nr 1.
Nr 2.
Nr 3.
Nr 4.
Nr 5.
Nr 6.

20 janurari
17 februari
17 mars
21 april
19 maj
16 juni

Nr 7.
Nr 8.
Nr 9.
Nr 10.
Nr 11.

MATERIALDAGAR
En vecka innan utgivning.

Årets stora
satsningar:

25 augusti
22 september
20 oktober
17 november
15 december

SKRÄDDARSYDDA
ANNONSLÖSNINGAR
Akavia aspekt är alltid öppna för skräddarsydda och innovativa annonsförslag.
Vi gör stora satsningar på native och
erbjuder sponsrade utrymmen i print och
digitalt. I vår uppföljning av native-samarbetena har det visat sig vara mycket effektiv
marknadsföring i rätt sammanhang. För den
som behöver stöd erbjuder vi möjligheten att
få professionell hjälp att producera innehållet.
Ni har även möjligheten att kommunicera via
film, något som under 2019 gett mycket goda
resultat.
DIGITAL UTVECKLING
Vi har fler möjligheter att nå våra läsare. I samarbete med Akavia producerar vi ett digitalt nyhetsbrev
med hög öppningsfrekvens bland samtliga medlemsgrupper där annonsörer erbjuds plats. Genom
vårt samarbete med förbundet finns även möjligheter
till exklusiva sponsor- och annonspaket anpassade för
din verksamhet. Det kan vara såväl filmer som native eller
sponsorplattor inför webbinarier. Under året satsar vi på att
utveckla en ny tidningssajt med de möjligheter att synas
som finns där.

