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”Jag känner
mig som en
riktig rallybrud”

LSS-forskaren:
”Assistansen är
direkt hotad”
Större lättläst del!
Radioverkstan mixar
högt med lågt i etern
Special olympics till Åre
LSS-utredningen klar
Unik som e-tidning

VR öppnar ny
värld av träning

Öppen funkis
får föräldrar
att mötas

”Varför stöttar
vi först när
någon redan
blivit sjuk?”
Ny app odlar intresset
för kost och motion
Klassen som poddar
FUB laddar inför EU-valet
Malin rockade
sockor i New York
 

Läsa tillsammans
på gymnasiet?

Vägen från
soffan till
gymmet
 

Indragen
kontaktperson
drabbar hårt
Eric Löwenthal –
komiker och krönikör
William trivs på kaféjobbet
En teater med
stort hjärta
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”Andra
faktorer
än skolans
krav avgör”
Fler kompisar
i Östersund

Vägen
till jobb
efter skolan

Fondpeng gav sommarglädje
FUB tog plats
i Almedalen

God man var du bor
avgör insats
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Så når du 26 500 engagerade läsare!
Unik är den rikstäckande medlemstidningen som direktadresserad når
26 500 engagerade medlemmar i FUB. Tidningen vänder sig till personer
med intellektuell funktionsnedsättning, anhöriga och personal. Unik läses
också på skolor, gruppbostäder och daglig verksamhet samt av beslutsfattare inom stat, kommun och landsting.
Unik har under 2019 genomgått en stor omgörning. Tidningen är en
modern, tillgänglig och uppskattad tidning, som fungerar som inspirationskälla för läsare med ett behov av information om produkter och tjänster som underlättar och berikar vardagen i hemmet, i förskolan, i skolan,
på arbetet och under fritiden.
Tidningen är också ett forum för utbyte av tankar och eren
farenheter och våra läsare sparar ofta nummer för att kunNu äv
på
o
pp ch se!
na använda sig av Unik som referens i olika sammanhang.
som a
k
i .
genun
Tidningen har en självklar plats vid utbildningar, mässor,
tidnin
seminarier och konferenser. Och som annonsör syns du
både i papperstidningen och i e-tidningen.

Annonsbokning:
Bengtsson & Sundström Media
Tfn: 08-10 39 20 - unik@bs-media.se
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Målgrupp

26 500 medlemmar i Riksförbundet FUB. Förbundets
medlemmar är anhöriga till,
- eller personer som själva har
IF, intellektuell funktionsnedsättning.
Tidningen når även personal
på skolor, gruppbostäder
och daglig verksamhet, samt
beslutsfattare inom stat, kommun och landsting.

Annonsbokning

Annonsmaterial

Tryckfärdigt, högupplöst
pdf i 300 dpi med inbäddade
bilder, typsnitt och färginställning i CMYK. För garanterad
färgåtergivning bifoga färgprov.
Vi hjälper dig gärna med
annonsframställning för en
kostnad av tio procent av
ordinarie annonspris exkl.
moms. Ring 08-10 39 20
i god tid före sista materialdag.

Bengtsson & Sundström
Media, Tjärhovsgatan 32
116 21 Stockholm
Tfn: 08-10 39 20
unik@bs-media.se
Materialadress:
Digitalt via e-post:
unik@bs-media.se

Övrig information

Tidningsformat: 200 x 275 mm
Raster: 150 linjer/tum (300 dpi)
Upplagan är direktadresserad
Tryckeri: Sörmlands Printing
Solutions, Katrineholm.
Chefredaktör/ansvarig utgivare:
Magnus Carlstedt, 08-50 88 66 55
FUB:s kansli, 08-50 88 66 00
Endast skriftlig annullering, senast
två veckor före sista materialdag.
Ev. avsteg från detta resulterar i
full debitering.

Format och priser
Formaten är i mm, bredd x höjd. Utfallandemått + 5 mm extra skärsmån. Tidningen är momsbefriad.
Pris 28 200 kr

Pris 18 200 kr

Pris 12 800 kr

Pris 8 800 kr

Uppslag

Helsida

Halvsida

Kvartssida

Uppslag endast utfallande
mått 400 x 275 + 5 mm

Satsyta 180 x 235
Utfallande 200 x 275
+ 5 mm

Stående 86 x 235
Utfallande 95 x 275 + 5 mm
Liggande 180 x 115
Utfallande 200 x 130 + 5 mm

Stående 86 x 115
Liggande 180 x 57
Åttondelssida 5 800 kr
Liggande 86 x 57

Omslag 4/baksidan: 20 500 kr. Omslag 2 och 3: 19 200 kr. Övriga begärda placeringar: 10 % tillägg.
Webbannons på fub.se/annonstorg: 4 000 kr/månad exklusive moms. Filformat: jpg, gif, png. Format: 420 x 120 px.
Bilagor: offereras separat efter vikt/format.

Utgivningsplan 2020
Nummer

#1

Bokning

#4

#5

#2

#3

20 jan

20 mars

02 maj

20 aug

04 nov

Material

04 febr

04 april

15 maj

04 sept

18 nov

Utgivning

24 febr

24 april

05 juni

24 sept

08 dec

