
ANNONSERA HOS RAID
Guide till tidnings- och webbannonser 

Tema: Arbetsmiljö och hälsa 

Bråka bättre

RAID pratar allvar på departementet

Tunga skäl att utbilda i ergonomi

Tiger 
hälsan 
still?
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MEDLEMSTIDNING FÖR RIKSFÖRENINGEN ANSTÄLLDA INOM DJURSJUKVÅRDEN

Från scrubs till kavaj
Vad händer om man  
blir anmäld?
Slappna av på jobbet!
Eutanesi som berör
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TEMA: 
KARRIÄR OCH 
KOMPETENS

RAID
MEDLEMSTIDNING FÖR RIKSFÖRENINGEN ANSTÄLLDA INOM DJURSJUKVÅRDEN

En dag i vårdhundens värld

Hjältemod på fyra ben

Vovvar kan andas ut på  
shelter i Spanien

Många mirakel i Bösarp 

VÄLKOMMEN TILL HÖSTENS MEDLEMSTRÄFFAR 
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TEMA:  
JYCKAR SOM 

JOBBAR

TEMA: LAB
Goda råd till det  
lilla laboratoriet
Provtagningar du  
inte visste fanns
Årets arbetsplats 
– så lyckades de!
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Riksföreningen Anställda inom Djursjukvården, RAID är Sveriges enda 
intresseförening för personal som arbetar inom djursjukvård. Våra medlemmar 
är till  exempel leg. djursjukskötare, djurvårdare, BMA, röntgentekniker och 
administrativ personal.

RAID distribueras ut till våra medlemmar men även till djursjukhus, kliniker och 
läke-medelsföretag inom veterinärmedicin samt till naturbruksgymnasium och 
föreningar inom djursjukvården.

Manusstopp 2019
Nr Manusstopp Utgivningsvecka

1 4/2 Vecka 12
2 6/5 Vecka 25
3 5/8 Vecka 38
4 4/11 Vecka 50

• Utgivning 4 gånger per år
• Upplaga ca 1300 ex

Bokning av Företags-  Kurs- och 
Platsannonser 
E-post: annonsering@raid.se

Annonsmaterial

E-post: redaktion@raid.se



ANNONSSTORLEK   MÅTT (bredd x höjd)

HELSIDA 10 000:–  180 x 262 mm – helsida satsyta
 216 x 303 mm – helsida utfallande 3 mm

HALVSIDA 7 000:–  180 x 125 mm – liggande halvsida satsyta  85 
x 262 mm – stående halvsida satsyta

1/4-SIDA 5 000:–  98 x 125 mm – satsyta  
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ANNONSPRISER 

Rabatter
Annonsbokning i ett nummer: ingen rabatt 
Annonsbokning i två på varandra följande 
nummer: 15% rabatt
Annonsbokning i tre på varandra följande 
nummer: 20% rabatt
Annonsbokning i fyra på varandra följande 
nummer: 30% rabatt

Kursannonser rabatterade priser: Helsida

8.000:–Halvsida 5000:–      
1/4 dels sida 3000:–

Annonsfakta
Annonsmaterialet ska bestå av en 
tryckoptimerad PDF-fil. Vi tar inte emot 
öppna dokument.  Krav på digitala 
annonsmaterial:
• Tryckoptimerad PDF-fil
•  Bilder monterade i 100% och upplösning 300

dpi
•  Material anpassat för offsettryck i CMYK-

färger
•  Dokumentformat lika stort som den bokade

ytan, dvs skala 1:1

Annonsmaterial skickas till redaktion@raid.se

Företagsannonser
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KALENDARIUM

RADANNONS
Storlek 88 x 48 mm

Rubrik
Löpande brödtext här – utan logotype eller bild max 360 
tecken (med mellanslag).

Equi bla amconum molobore dolore etue dolorem et wisim 
velit illa acillan doluptat heniamet lor at aliqui blan vel del 
doluptat estin commodolore tat. Lumsandionsequis wis exer 
sisi te dunt utpat estrud tem nos eugiatu del doluptat dolorem.

Datum | Plats | Tid | Anmälan | Pris

Plats för logotype 
eller liten bild 
storlek 35x48 mm

Rubrik
Löpande brödtext här – max 260 
tecken (med mellanslag). Utan logo-
type eller bild max 360 tecken.

Equi bla amconum molobore do-
lore etue dolorem et wisim velit illa 
acillan heniamet lor at aliqui blan vel 
del doluptat estin commodolore tat. 

Datum / Plats / Tid / Anmälan / Pris

Kostnadsfria radannonser 
Gäller för intresseföreningar inom djursjukvården  

Annonsera utan kostnad i RAID-tidningens Kalendarium – gäller för 
intresseföreningar och organisationer inom djursjukvården. Material lämnas per e-
post till: redaktion@raid.se. Glöm inte att skicka med er logotype (format .jpg 
eller .eps)

Platsannonser

RADANNONS Storlek 88 x 48 mm

Rubrik
Löpande brödtext här – 
max 260 tecken (med 
mellanslag).

Utan logotype eller bild – 
max 360 tecken (med 
mellanslag).

Plats för 
logotype eller 
liten bild 

Storlek: 
35x48 mm

ANNONSSTORLEK MÅTT (bredd x höjd) PRIS 

HELSIDA 180 x 262 mm – helsida satsyta 4 000:–

HALVSIDA 2 000:– 180 x 125 mm – liggande halvsida satsyta 85 
x 262 mm – stående halvsida satsyta

1/4-SIDA 98 x 125 mm – satsyta 1 000:– 

OBS! Är du enskild medlem och vill söka jobb genom RAID erbjuder vi dig: ¼ sida gratis

Annonsfakta
Annonsmaterialet ska bestå av en tryckoptimerad 
PDF-fil. Vi tar inte emot öppna dokument.  
Krav på digitala annonsmaterial:

• Tryckoptimerad PDF-fil
•  Bilder monterade i 100% och upplösning 300 dpi
•  Material anpassat för offsettryck i CMYK-färger

•  Dokumentformat lika stort som den bokade ytan, dvs

skala 1:1

Annonsmaterial skickas till redaktion@raid.se



Antal besökare på vår hemsida
• Besökare per dag i genomsnitt 53
• Besökare per vecka i genomsnitt 391
• Besökare per månad i genomsnitt 1608
•   Bästa månaderna >1700 besökare under

januari,  februari, mars, april, sept och
oktober

(Statistik för huvudsidan.)

Annonsera på www.raid.se

Bannerannons – pris med klickbar länk 
Pris per månad 2 600:– 

Annonsens placering är till höger på sidan  
där alla platsannonser exponeras.

Platsannons – pris med klickbar länk 
Pris per månad  2210 :-

Annonsmaterial hemsida
•  Textfil (.doc eller rtf)
•  Logotype i bild- format .jpg 
eller .gif

Eller hela annonsen som .pdf

För mer information om 
storlekar, format och liknande, 
kontakta annonsansvarig Sara 
Sundbäck, annonsering@raid.se

Annonsansvarig webb – bokning och material 
E-post: webmaster@raid.se




