
Vill du nå Sveriges socionomer?

SSocionomen är den ledande oberoende tidskriften 
för kvalificerat socialt arbete och psykoterapi. 
Socionomen utkommer med åtta nummer per år. 

Ägare är Akademikerförbundet SSR och förbundets 
medlemmar får prenumerera till rabatterat pris.  

Genom att annonsera i den prenumererade tidningen 
Socionomen når du ut med ditt budskap i en redaktionell 
miljö med mycket högt förtroende hos läsarna. Våra 
läsare är verksamma inom både offentlig och privat 
sektor och arbetar bland annat som socialsekreterare, 
socialchefer, familjerådgivare, psykoterapeuter, kurato-
rer, behandlingspersonal, frivårdsinspektörer, hand-
ledare inom psykosocialt arbete, hälso- och sjukvård, 
konsulter i ledarskaps- och organisationsfrågor m.fl. 
Med nyheter, aktuell forskning, metodutveckling och 
granskande reportage hålls läsaren uppdaterad och 

engagerad i det senaste i sociala frågor. Varje nummer 
innehåller ett fördjupande tema och aktuell forsk-
ning. Två gånger per år har tidningen ett stort tema 
om psykoterapi. 

Undersökningsföretaget Novus visar att på en skala 
från 1 till 5 ger hela 84% av läsarna Socionomen en 
4:a eller 5:a och många läser hela eller stora delar av 
tidningen. På socialhögskolorna används Socionomen 
i undervisningen. Studenter har även möjligheten att 
få tidningen kostnadsfritt första året och till ett redu-
cerat pris under resten av studietiden. 

Den tryckta upplagan är 8 000 exemplar men bland 
prenumeranterna finns också ett stort antal institu-
tioner, varför antalet läsare är betydligt högre.
På Socionomen finns ett flertal olika annonsalternativ 
förutom magasinet både nyhetsbrev och på sajten. 

Den ledande,  
oberoende tidskriften  

för kvalificerat 
socialt arbete och 

psykoterapi. 



F O R M AT  &  P R I S E R

AdSales Group AB  |  Sveavägen 166, 113 46 Stockholm  |  Tel: 08-580 80 410  |  E-post: info@adsales.se

Helsida 19 900 :-
200x260 mm 
+4mm utfall

Materialadress - print
Material levereras i form av tryckoptimerade pdf:er till: 
annons@adsales.se

Fakta
Upplaga:
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Tryck:

Bildupplösning:

8 000

8 st
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Teknisk specifikation
Tryckfärdigt, högupplöst pdf i 266 dpi med 
inbäddade bilder, typsnitt (eller textkonturer) 
och färginställning i CMYK (Europaskalan).

Utgåva MaterialdagNummer
2301 30 januari 4 januari

2302 13 mars 17 februari

2303 20 april 28 mars

2304 26 maj 2 maj

2305 29 juni 5 juni

2306 13 september 21 augusti

2307 26 oktober 6 oktober

2308 13 december 20 november

Baksida 21 900 :-
200x235 mm 
+4mm utfall

socionomen.se
Locka läsaren till att läsa mer och driv trafik till 
din hemsida och tjänster. Behöver din pågående 
rekrytering ett större urval eller finns vakanta 
platser kvar till utbildningsstarten nästa vecka? 
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Topp 980 x 300 px 12 000 kr
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Begärd placering 
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Offereras separat efter vikt.

Bokning
BARBARA MARSELLA
     barbara@adsales.se    
     08-580 80 419

Nyhetsbrev
Varje vecka skickas Socionomens populära nyhets-
brev ut till cirka 40 000 prenumeranter. Här finns 
möjligheten för dig att synas. 
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