
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

13
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. 



Här hittar du all info om  
platsannonsering i print

Format Storlek Pris

Helsida 210 × 297 mm 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 8 000 kr

Annonsmaterial skall levereras i filformatet PDF. Bilder och illustrationer ska vara i CMYK (ej dekor-
färger, PMS eller RGB). Bilder ska vara högupplösta, dvs i 300 dpi för att bli så bra som möjligt i tryck. 
Skärmärken används för att annonsen ska monteras in korrekt. Text bör ej finnas närmre än 5 mm från 
sidans skärmärken. Utfall om 3 mm på alla sidor om tonplattor och bilder går utanför sidans skärsmån. 
ICC-profilen finns att ladda ner på tryckeriets hemsida, www.wikstroms.se, under ”Filer/Checklista”

Material lämnas via skickaannon.se eller mailas till traffic@adviser.se

Behöver ni hjälp med att 
producera er annons? 

Adviser Studio kan hjälpa er att producera 
annonser till våra tidningar och sajter. 
Prata med din säljare på Adviser så får 

du förslag  på pris och upplägg!

Med reservation för ändringar. 

Utgåva Materialdag Utgivning

1 2017-12-19 2018-01-23

2 2017-01-23 2018-02-13

3 2018-02-20 2018-03-13

4 2018-03-20 2018-04-17

5 2018-04-17 2018-05-15

6 2018-05-15 2018-06-5

7-8 2017-06-07 2018-07-03

9 2017-08-14 2018-09-04

10 2018-09-04 2018-09-25

11 2018-10-02 2018-10-23

12 2018-10-30 2018-11-20

13 2018-11-27 2018-12-18

Vid bokning platsannons i tidningen ingår en annons på svenkveterinartidning.se
Kursannonser erhåller 35% rabatt på ordinarie pris.



Här hittar du info  
om digital annonsering

Period Storlek Pris

1 månad 
(offentlig) 980x240 px 20 900 kr/månad

1 månad 
(bakom inlogg) 980x240 px 20 900 kr/månad

Panorama, topp - (980x240 pixlar) Widescreen, höger- (250x250 pixlar)

Mobilbanner - (320x320 pixlar) Ingår utan kostnad vid bokning av någon av våra banners

Josefine Blomquist

PLATSANNONSER, KURSANNONSER 
OCH DIGITAL ANNONSERING

annonssäljare, Adviser Försäljning AB
Mobil: 070-164 67 59
E-post: josefine@adviser.se

PRINT ANNONSER

Patrik Swenzén
samarbetspartner produktannonser, Annonshuset AB
Mobil: 070-654 33 32
E-post: patrik@annonshuset.se

Fredrik Johnsson
samarbetspartner produktannonser, Annonshuset AB
Tel: 08-662 75 04
E-post: fredrik@annonshuset.se

Period Storlek Pris

1 månad 
(offentlig) 250x250 px 12 300 kr/månad

1 månad 
(bakom inlogg) 250x250 px 12 300 kr/månad

Platsannonser

Period Storlek Pris

Platsannons Logga + Text 8 700 SEK

Vi har överlägsen räckvidd i målgruppen veteri-
närer och är Sveriges ledande forum för lediga 
veterinärtjänster. Platsannonsera via svf.se för 
att nå rätt kandidater.


