autism
TIDNINGEN

N UMMER 1 2020

»Min sociala
autopilot är
en krånglande
modell«
Hanna Danmo om
ett liv med
texter, katter och
humor.

D I AG N O S

Finns det olika
nivåer av autism?

LS S

En standard för
gruppbostad

Tidningen Autism är Autism- och Aspergerförbundets medlemstidning och utkommer
med fyra nummer per år. Tidningen når människor som är intresserade och berörda av
autism (medräknat hela det så kallade autismspektrumet).
Tidningen läses av
• föräldrar till barn, unga och vuxna med autism
• personer som själva har autism
• personer som arbetar professionellt inom exempelvis skola,
socialtjänst, boende och sysselsättning/daglig verksamhet.
• beslutsfattare inom LSS
I tidningen varvas reportage från bland annat skolor, fritidsverksamheter och boenden
med personporträtt, läsarberättelser och nyheter inom forskning och litteratur.
Autism- och Aspergerförbundet har 2020 cirka 19 000 medlemmar som nås av tidningen. Utöver det har tidningen cirka 300 prenumeranter i form av skolor, dagliga
verksamheter, grupp- och servicebostäder och andra där varje tidning läses av flera.
Du når personer som letar efter till exempel skola, assistansbolag, gruppbostad eller
annat särskilt boende liksom den som är på jakt efter kollo- och fritidsverksamhet eller
daglig verksamhet/stöd för att komma ut i yrkeslivet för den som har autism.

Prislista

Helsida 
Halvsida 
Kvartssida 
Åttondels sida 

18 500 kr
12 500 kr
7 500 kr
4 500 kr

Annonsformat
information

information
information

information

information
information

Teknisk info

Tidningen Autism trycks i A4-format. Annonserna ska
levereras som högupplösta pdf:er med skärmärken i
exakt storlek enligt överenskommet format. Eventuella bilder skall konverteras till CMYK-färgskala innan
pdf:en genereras och de bör ha en upplösning på
åtminstone 300 ppi i given storlek.

Utgivningsdatum
nummer

1
2
3
4

materialdag

15 februari
15 maj
10 augusti
15 november

utgivningsdag

15 mars
15 juni
15 september
15 december
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Helsida
(213 x 303 mm)
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Halvsida
(177 x 112 mm)

inklusive
3mm utfall
Vid frågor och bokning, kontakta:
Anders Gimner
anders@businessfactory.se
070 865 36 03
Peter Edvall
peter@businessfactory.se
070 791 07 85
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Stående kvart
(85,5 x 112 mm)
Liggande kvart
(177 x 53 mm)
Åttondel
(85,5 x 53 mm)

