
Har en viktig roll i efterutbildningen av 
veterinärer

Varför Svensk Veterinärtidning?

Annonsera i en trovärdig miljö och skapa en 
stark närvaro mot målgruppen veterinärer

Skickas även till institutioner, 
bibliotek och myndigheter 

3 600
upplaga / TS 2018

12
utgåvor/år

Tidskrift för Sveriges 
veterinärförbund

Svensk Veterinärtidning (SVT) är medlemstidning för Sveriges Veterinärförbund. Den är landets 
största regelbundet utgivna tidskrift för veterinärer. Tidningen är den kanal genom vilken informa-

tion till och mellan veterinärer huvudsakligen sprids, och den är därför den viktigaste informations-
källan för veterinärförbundets medlemmar. Genom att annonsera i Svensk Veterinärtidning och/

eller Sveriges Veterinärförbunds digitala kanaler når du i princip alla Sveriges veterinärer.  

95%
av landets veterinärer läser 

Svensk Veterinärtidning

Helt rätt kanal att visa upp att ni ska rekrytera 
– här når ni målgruppen veterinärer

Når även övrig djurvårdspersonal



Här hittar du all info om  
platsannonsering i print

Vid bokning av platsannons i tidningen ingår en annons på svenskveterinartidning.se
25% rabatt på ordinarie pris för annonser med Steg 1 godkända kurser.

MATERIALSPECIFIKATION 
Annonsmaterial för print ska levereras som PDF.  
Bilder och illustrationer ska vara CMYK (ej dekorfärger, PMS eller RGB).  
Bilder ska vara högupplösta. 300 dpi för att bli så bra som möjligt i tryck. 
Utfall om 3 mm ska läggas runt annonsmaterialet. 
Skärmärken används för att annonsen ska monteras in korrekt. Text bör ej finnas närmre än 5 mm från 
sidans skärmärken. 
ICC-profilen finns att ladda ner på tryckeriets hemsida, www.wikstroms.se, under ”Filer/Checklista” 

Lämna din annons på www.skickaannons.se eller via  traffic@adviser.se

Behöver ni hjälp med 
att producera ert annonsmaterial? 

Adviser Studio kan hjälpa er att 
producera annonser, banners, native och 

designkoncept till våra tidningar och sajter.  
Prata med din säljare på Adviser så får du 

förslag  på pris och upplägg eller besök oss på 
www.adviserstudio.se

Format Storlek Pris

Baksida 210 × 272 mm + 3 mm utfall 22 900 kr

Omslag 2 + 3 210 × 297 mm + 3 mm utfall 20 900 kr

Mittuppslag 420 × 297 mm + 3 mm utfall 28 600 kr

Uppslag 420 × 297 mm + 3 mm utfall 26 600 kr

Helsida 210 × 297 mm + 3 mm utfall 19 100 kr

Halvsida stående 105 x 270 mm 12 300 kr

Halvsida liggande 185 x 130 mm 12 300 kr

Kvartsida stående 90 x 130 mm 9 200 kr

Kvartsida liggande 185 x 61 mm 9 200 kr

Åttondel 90 x 61 mm 6 900 kr

Medlemsannons 90 x 61 mm 4 900 kr

Med reservation för ändringar. 

Utgåva Tema Materialdag Utgivning

1 Ortopedi 2018-12-21 2019-01-25

2 Tandsjukdomar 2019-01-30 2019-02-20

3 Oftalmologi 2019-02-27 2019-03-20

4 Kardiologi 2019-03-25 2019-04-20

5 Avel 2019-04-23 2019-05-20

6 Arbetsmiljö 2019-05-23 2019-06-16

7 Mag- tarmproblem 2019-06-17 2019-07-10

8 2019-08-15 2019-09-05

9 2019-09-04 2019-09-25

10 2019-09-30 2019-10-20

11 2019-10-30 2019-11-20

12 2019-11-27 2019-12-18

Josefine Blomquist

Mobil: 070-164 67 59
E-post: josefine@adviser.se

Övriga format
Bilaga
Lös bilaga (levereras färdigtryckt från 
annonsör), max A4-format, max 150 g. 
Inläggning och inplastning av tidningen 
ingår i priset.
Priser:
20 g  17 100 kr
50 g  19 300 kr
100 g  21 700 kr
150 g  23 700 kr

Kappa
Monteras runt tidningen, med både  
fram- och baksida. (Banderollen
levereras färdigtryckt från annonsör). 
Falsning, bigning, montering
och inplastning av tidningen ingår i priset.
Priser:
242 mm hög:    36 000 kr
160 mm hög:    27 000 kr



Här hittar du info  
om digital annonsering

Period Storlek Pris

1 månad Panorama 980x240 px 10 000 kr/månad

1 månad  Widescreen 300x250 px 7 500 kr/månad

Digital annonsering på svenskveterinartidning.se Digital annonsering på svf.se

Vid bokning av banner på svenskveterinartidning.se så ingår en mobilbanner (320x320 px) utan kostnad.  
Annonseringengår även att anpassa enligt era riktlinjer. Du kan styra din annons till att synas offentligt eller bara  
för inloggande medlemmar.

Josefine Blomquist

Mobil: 070-164 67 59
E-post: josefine@adviser.se

Period Storlek Pris

1 månad Panorama 980x315 px 9 200 kr/månad

1 månad Widescreen 193x240 px 8 200 kr/månad

Period Storlek Pris

Platsannons Logga + Text + Ansökningslänk 8 700 kr

Att platsannonsera hos oss är enkelt.
Använt formuläret på svenskveterinartidning.se eller kontakta 
Josefine Blomquist så publiceras er annons samma dag.

MATERIALSPECIFIKATION 
Bannermaterial skickas till banner@adviser.se i filformaten GIF, JPEG eller HTML. 
Materialet ska vara på plats senast tre arbetsdagar innan publicering. Maxvikt 110 kb. 
Glöm inte länk till landningssida.

Annonsera på båda plattformarna för störst räckvidd!

Platsannonser


