Omtanke

2021

TIDNING
NYHETSSAJT
JOBBSAJT
NYHETSBREV

Nå ut till över 23 000 beslutsfattare och yrkesverksamma inom
vård- och omsorg varje dag, i branschens mest lästa nyhetskanaler,
med branschens mest relevanta adressregister
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TIDNINGEN
Nå 16 900 adresserade beslutsfattare i branschens största tidning och
på fikabordet hos varje vård- och omsorgsverksamhet.

• Branschtidning med reportage, intervjuer och artiklar i
aktuella ämnen i tryckt format och som e-magasin.
• Ges ut av SSIL- för vård och omsorg sedan 2007, med 16 900
namngivna mottagare per utgåva och 8 utgåvor per år.
• Läses av 7 av 10 handläggare inom socialtjänst och därmed
70% räckvidd.
• Adresseras med namn direkt till Socialchefer, Socialsekreterare
och handläggare inom kommun och kriminalvård samt VD,
Föreståndare och verksamhetschefer på behandlingshem,
LSS-boende, äldreboende och familjehemsorganisationer
samt assistansföretag.

Nr

Materialdag

Utgivning

1

2 febr

19 febr

2

9 mars

26 mars

3

20 april

7 maj

4

25 maj

11 juni

5

17 aug

3 sept

6

21 sept

8 okt

7

19 okt

5 nov

8

23 nov

10 dec

UPPSLAG
Satsyta: 193x264
Utfallande: 225x297*

HELSIDA
Satsyta: 185x270
Utfallande:210x297*

ANNONSPRISER

BILAGOR / INSTICK

Uppslag .............. 32 000 kr
Omslag ............... 29 000 kr
Helsida ................ 24 000 kr
Halvsida ............... 17 400 kr
Kvartssida .............  9 000 kr
Åttondel ................5 700 kr

20 g ....................... 1,20 kr/st
40 g ....................... 1,35 kr/st
50 g ....................... 1,55 kr/st
Bilaga/Instick kan begränsas
geografiskt efter önskemål.
Selekteringskostnad tillkommer.
Pris avser färdigt material.

OMSLAG 4 Baksida 1/2 SIDA liggande
Utfallande:210x267* Satsyta: 185x132
Utfallande:210x147*

1/2 SIDA stående
Satsyta: 90x270
Utfallande:100x297*

1/4 SIDA
Stående: 90x132
Liggande: 185x65

1/8 SIDA
Stående: 90x65
Liggande: 185x30

* Lägg till 5 mm utfall och skärmärken på annonser med utfallande mått.
MATERIALLÄMNING TILL TIDNINGEN
Annonser och annonsmaterial lämnas via din unika länk som finns i orderbekräftelsen. I samarbete med Picapoint

SSIL - För vård och omsorg
Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal
0651-160 40, info@ssil.se
www.ssil.se

ar
Förfrågninga r & bokning
- välkommen att
konta kta mig !

Robin Svensson
0651-69 90 26
Vxl: 0651-160 40
robin.svensson@ssil.se

Angivna priser är exkl moms och inklusive ev reklamskatt.

UTGIVNINGSPLAN 2021
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DIGITALA KANALER
Nå ut digitalt, varje dag, till våra 43 000 årliga läsare i branschen och
varje vecka till våra 23 000 prenumeranter på våra nyhetsbrev.

Omtanke.today
NYHETSSAJTEN FÖR YRKESVERKSAMMA
INOM VÅRD OCH OMSORG

< NYHETSSAJTEN Omtanke.today
Dagsaktuella digitala nyheter inom vård- och omsorg
som publiceras löpande på Omtanke.today

< NYHETSBREVET
Veckovisa nyhetsnotiser från sajten till 23 000
prenumeranter, direkt i mailen.

< Paketpris digitala kanaler
Nyhetsbrev

TWS

Panorama

Pris fyra veckor

25 000 kr

Modul

Modul

21 200 kr

Insider 1

TWS 1

21 200 kr

Insider 2

TWS 2

21 200 kr

Insider 3

TWS 3

21 200 kr

Advertorial*

Advertorial*

27 800 kr

*Advertorial - redaktionell annonsering
Bildens mått i artikeln: 620x265 px. Vi behöver även rubrik,
ingress och brödtext. Sidan kommer att märkas med
“Sponsrat innehåll”.

MATERIALLÄMNING TILL DIGITALA ANNONER
Annonser och annonsmaterial för digitala kanaler lämnas via mejl till: annons@svenskamedia.se

SSIL - För vård och omsorg
Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal
0651-160 40, info@ssil.se
www.ssil.se

ar
Förfrågninga r & bokning
- välkommen att
konta kta mig !

Angivna priser är exkl moms och inklusive ev reklamskatt.

Sajten

Robin Svensson
0651-69 90 26
Vxl: 0651-160 40
robin.svensson@ssil.se
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JOBBSAJTEN
Nå ut online och i veckobrev, med sponsrade jobb och annonser,
till branschens mest relevanta målgrupp.

< JOBBSAJTEN

Omtanke.today/lediga-jobb

Lediga jobb inom vård och omsorg

En digital mötesplats på för alla som vill ha koll på
aktuella jobb inom vård och omsorg.
Sajten uppdateras dagligen med lediga jobb, dels med
sponsrade platsannonser och dels med platsannonser
inhämtade från Arbetsförmedlingen.

< NYHETSBREV Veckans Jobb
Veckovisa nyhetsrev från jobbsajten till 23 000
prenumeranter, direkt i mailen.

Sponsrad
plats
annons

Sponsrad
plats
annons

Sponsrad
plats
annons

Sponsrad
plats
annons

Sponsrad
plats
annons

Sponsrad
plats
annons

Sponsrad
plats
annons

Sponsrad
plats
annons

< Paketpris digiala platsannonser
Nyhetsbrev

Paketpris

Två veckor

Två utskick

5 000 kr

Angivna priser är exkl moms och inklusive ev reklamskatt.

Jobbsajten

SSIL - För vård och omsorg
Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal
0651-160 40, info@ssil.se
www.ssil.se
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Robin Svensson
0651-69 90 26
Vxl: 0651-160 40
robin.svensson@ssil.se
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om SSIL och Omtanke

Tidningen Omtanke och Omtanke.today ges ut av SSIL - för Vård och Omsorg
sedan 2007. Det är branschens största och mest lästa nyhetskanal med en räckvidd
på totalt 23 000 namngivna mottagare för både print och digitalt inom socialtjänst,
vårdverksamheter och kriminalvård.
SSIL – för vård och omsorg är Sveriges största mötesplats för vårdgivare och
vårdköpare och vi har 25 år i branschen. Till oss vänder sig årligen socialtjänst och
kriminalvård i hela Sverige för att framförallt hitta rätt placering och boende för de
personer som behöver hjälp. Idag erbjuder vi en rad tjänster från våra informationsoch marknadsföringstjänster, till nyhetstjänster och mötesplatser.
SSIL är en del av Marknadsdata AB som ingår i Byggfakta Group.
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