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Altinget erbjuder en stor synlighet ibland Sveriges beslutsfattare, ministrar, riksdagsledamöter, 

tjänstemän och politiskt intresserade. Genom att annonsera lediga tjänster på Altinget uppnås 

direkt exponering mot ett antal specialiserade målgrupper som avdelnings-, kontors- och 

departementschefer, kommundirektörer och andra ledare inom den offentliga sektorn, 

toppchefer i näringslivet, konsulenter, rådgivare, specialiserade och politiska profiler inom 

privata och offentliga organisationer, rektorer, lektorer, utbildningsdirektörer, forsknings- och 

vetenskapliga medarbetare samt profiler inom public affairs, public relations, kommunikation 

och förmedling.  

Altinget är en respekterad nättidning med många års erfarenhet av politisk bevakning och täcker 

idag flera stora ämnesområden inom politiken och kan därför riktas efter dessa 

rekryteringsbehov.  

En majoritet av våra läsare är intresserade av Altingets annonser och anser dem 
relevanta 
Rekordmånga skulle rekommendera Altinget och anser oss vara trovärdiga 
58% kvinnor 
Var tredje har ansvar för rekrytering av ny personal 
Knappt var tredje är ansvarig för inköp 
53% av abonnenterna läser Altinget flera gånger i veckan 
9 av 10 använder Altinget i arbetsrelaterat syfte  

Våra platsannonspaket: 
Varje portal utger veckovis två nyhetsbrev via mail med nyheter, genomarbetad 

bakgrundsjournalistik, debatter, analyser och nytt om namn. Utöver detta utkommer “veckans 

överblick” på måndagar. Annonser publiceras på framsidan till Altinget.se, i våra dagliga 

nyhetsbrev och inom relevanta fackområden tills ansökningstiden löper ut. 

A: STANDARD 

Publiceras på Altinget: 
rikspolitik samt i 
tillhörande nyhetsbrev 

Pris: 10 000 kr  

(högst 1 månad)

B: GULD 

Inramning av annonsen för 
större synlighet 
Publiceras på Altinget: 
rikspolitik + ytterligare en 
ämnesportal samt i 
tillhörande nyhetsbrev 

Pris: 18 000 kr  
(högst 2 månader)

C: DIAMANT 

Inramning av annonsen för 
större synlighet 
Top-banner där man kan 
göra egen reklam för 
företaget 
Publiceras på alla portaler 
samt i tillhörande 
nyhetsbrev om så önskas 

Pris: 24 000 kr  
(högst 3 månader)
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Tekniska specifikationer 

 Storlek: max 60 KB 
 Fil: HTML5, png, gif, jpg 

För mer info kontakta: annonser@altinget.se 
Tlf. Benjamin Klang,  +46 735 13 3737

OBS: Priser ex. moms

Placering:  Altinget: 
rikspolitik samt 

tillhörande nyhetsbrev 
Pris: 10 000 kr per 

månad
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