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LEVA & Jobba med Assistans når nu ännu fler
läsare och finns tillgänglig året om, dygnet runt,
ett webb- eller mobilklick bort.
tidningenleva.se, assistansguiden.com, hjalpmedelsguiden.com – För dig som lever eller arbetar med assistans

Välkommen till LEVA – en bredare tidning
Personlig assistans är en hand som gör det möjligt att vara delaktig i samhället, helt enkelt att
leva livet. Det är också därför som yrket personlig assistent egentligen är så mycket mer än ett
yrke. Det är människor som öppnar andras dörrar till livet.
Det är något som vi på redaktionen tagit fasta på när vi gjort om den gamla tidningen Assistans.
Tidningen som getts ut sedan 2005, blir nu en helt ny, modernare och mycket bredare
webbaserad tidning som vi kallar Leva & Jobba med Assistans. Vi känner helt enkelt att det finns
så många fler frågor som måste lyftas upp och som inte bara handlar om dörröppnarna, utan
även om dörrarna som de öppnar.
Tidningen Jobba & Leva med Assistans är webbaserad. På så vis når vi ännu fler läsare och
finns tillgängliga året om, dygnet runt, ett webb- eller mobilklick bort. Vi kan på så sätt vara ännu
mer aktuella inom de frågor som vi bevakar, och vi uppdaterar tidningen löpande. Hemsidan
tidningenleva.se kompletteras också med ett nyhetsbrev som utkommer varannan vecka, och
vi finns naturligtvis också i sociala medier.
Journalistiska principer
Men bara för att tidningen fått ett nytt namn, ny publiceringsplattform och distributionskanal
betyder inte det att vi tummat på de journalistiska principerna från gamla tidningen Assistans.
Vi fortsätter att granska, skriver om tillgänglighet, lyfter upp yrkesaktuella frågor under vinjetten
Assistent i dag, belyser frågor som rör barn och ungdomar, och berättar även om aktuell
forskning. De är alla nycklar för den som vill leva livet, och det är på tidningenleva.se du hittar
dem. Och vi är en viktig röst i debatten.
Se till att du syns
Genom en annonsbanner på tidningenleva.se och i vårt nyhetsbrev når du brukare och anhöriga,
assistenter och assistansanordnare. Ni når såväl privatpersoner som företag som är intresserade
av assistanstjänster, hjälpmedel, utbildningar, boendeformer och dagaktiviteter. Ni når också
kommunala företag, handläggare, inköpare, organisationer och olika beslutsfattare inom LSS.
Vårt mottagarregister är omfattande efter över tio år med bevakning av LSS- och assistansfrågor.
Assistansguiden och Hjälpmedelsguiden - två webbaserade databaser
• Assistansguiden.com gör det enklare att hitta rätt assistansanordnare
• Hjälpmedelsguiden.com möjliggör för läsarna att finna det bästa hjälpmedlet

MEDIA

JUST MEDIA AB

LEVA & JOBBA MED ASSISTANS - www.tidningenleva.se
Med en banner i webbtidningen syns du i ett redaktionellt och journalistiskt
sammanhang som intresserar din målgrupp. Våra läsare är brukare , annhöriga
eller arbetar med LSS-frågor. Tidningen Leva.se uppdateras löpande med
reportage, notiser och RSS-flöde som bevakar LSS- och hjälpmedelsdebatten.

TOPP

NYTT ! Native Ads - en banner som länkar till egen redaktionell text
ANNONSPLATS

PIXLAR

PRIS/ÅR

PRIS/MÅN

Topp
Vänsterspalt
Högerspalt mellan
Högerspalt liten

975 x 123
430 x 120
250 x 280
250 x 140

50 000
35 000
35 000
20 000

9 500
4 800
4 800
3 000

HÖG

NATIVE ADS Se ovan - Du väljer:
- Storlek på annonsen
- Placering
- Tidsperiod.

MELLAN

LITEN

PRIS NATIVE ADS
Den annons du valt + produktion av banner och text 6.500:-

NYHETSFLÖDE

Priser exkl moms

DIGITALA NYHETSBREV
Vårt nyhetsbrev skickas ut till våra läsare varje ojämn vecka med uppehåll för
storhelger och semester. Med en banner i nyhetsbrevet syns du i ett
intressant redaktionellt sammanhang och når såväl privatpersoner som
företag som är intresserade av assistanstjänster, hjälpmedel, utbildningar,
boendeformer och
dagaktiviteter. Mottagare av nyhetsbreven är också offentlig sektor och
kommunala verksamheter, handläggare, inköpare, organisationer och olika
beslutsfattare inom LSS.

ANNONSPLATS

PIXLAR

PRIS /BREV

PRIS 6 MÅNADER

Nr 1
Nr 2
Nr 3

600 x 150
600 x 150
600 x 150

4 000
3 000
3 000

22 000
17 000
17 000

NYHETSFLÖDE

			
Priser exkl moms

BOKNING OCH INFO
Lotta Carlsson
lotta.carlsson@justmedia.se
031-92 93 40 0707-586693

MATERIAL

Anki Andersson
annons@breakastory.se
031-708 66 82

FAKTA

Format
Upplösning
Materialstopp

Gif, png eller jpeg, max 50 kb
72 dpi
En vecka före publicering

ASSISTANSGUIDEN - www.assistansguiden.com
Assistansguiden är det perfekta verktyget för att enkelt hitta rätt assistansanordnare.
Endast företag som är godkända av IVO finns med i guiden.
TOPP

Läsaren söker genom att klicka på olika regioner på kartan

- Företaget kan synas i en, flera eller alla regionerna
- Dessutom finns verkasmhetsområdena utbildning eller övrig verksamhet för företag
som vänder sig till denna målgrupp
BANNERPLATS

PIXLAR

PRIS/ÅR exkl moms

Topp placering startsida
Högerplacering startsida max 4 st
Mellan det 5:e – 6:e sökresultatet
Mellan det 10:e – 11:e sökresultatet
Mellan det 15:e – 16:e sökresultatet

975 x 125
250 x 140
475 x 120
475 x 120
475 x 120

25 000
15 000
10 000
7 500
5 000

LOGGA

LOGOTYP + BESKRIVANDE TEXT vid företagsuppgifterna
BANNER

Basinformationen är alltid kostnadsfri.
Komplettera vid företagsuppgifterna med en logotyp samt beskrivande text
upp till 500 nedslag inkl mellanslag.

BANNER

Pris 6 000 kr/år exkl moms

HJÄLPMEDELSGUIDEN - www.hjalpmedelsguiden.com
Hjälpmedelsguiden underlättar betydligt för brukare, deras
anhöriga och övriga som delar brukarens liv att hitta de hjäpmedel
om förenklar och förbättrar livssituationen.

Läsaren kan söka på 3 sätt
1. Via produktgrupperna
2. Genom att klicka på olika regioner på kartan
3. Eller sök på företagsnamn

Banner

BANNERPLATS

PIXLAR

PRIS/ÅR exkl moms

Höger överst startsida		
Höger under startsida		
Mellan det 5:e – 6:e sökresultatet
Mellan det 10:e – 11:e sökresultatet
Mellan det 15:e – 16:e sökresultatet

140 x 200
140 x 200
475 x 120
475 x 120
475 x 120

15 000
12 500
10 000
7 500
5 000

Banner

LOGGA

BANNER

BANNER

LOGOTYP + BESKRIVANDE TEXT vid företagsuppgifterna
Basinformationen är alltid kostnadsfri.
Komplettera vid företagsuppgifterna med en logotyp samt beskrivande text
upp till 500 nedslag inkl mellanslag.
Pris 6 000 kr/år exkl moms

BOKNING OCH INFO
Lotta Carlsson
lotta.carlsson@justmedia.se
031-92 93 40 0707-586693

MATERIAL

Anki Andersson
annons@breakastory.se 031-708 66 82

FAKTA

Format
Upplösning
Materialstopp

Gif, png eller jpeg, max 50 kb
72 dpi
En vecka före publicering

