
Angående inlämning av material om er

UTBILDNING
i YrkeshögskoleGuiden och yhguiden.se

1. LÄMNA UTBILDNINGSINFORMATION TILL OSS
	 Texter	e-postas	i	Word-filer.
              För att få en uppfattning om antal tecken, räkna med:

              Helsida:   ca 3000 tecken (inkl. blanksteg
              Halvsida:  ca 1000 tecken (inkl. blanksteg)
              Kvartssida:  ca 600 tecken (inkl. blanksteg) + en bild.

 Stora	filer: Använd www.sprend.com till mottagare marie@framtid.se

2. BILDFORMAT 
 EN STOR BRA BILD KAN VARA BÄTTRE ÄN MÅNGA SMÅ.
 Bild skall vara i JPG-format, högupplöst, minst 300dpi.
 Storleken måste vara minst 2000 pixlar bred, för att även fungera på webben
 Ev. logotyp skall vara i vektoriserad EPS-format.
 Beskär EJ bilderna – överlåt det till oss!

 Döp text och bild på rätt sätt
 Texter döps: Ert anordnarnamn_YH17 (t ex. ypsilon_YH17.doc)
 Bilder döps: Ert anordnarnamn_YH17a där a = bild ett, b = bild två osv. (t ex. ypsilon_YH17a.jpg) 

 TIPS!	–	Egen	film	på	Youtube?	Facebook-sida? 
 – Skicka oss länk så lägger vi upp på yhguiden.se

 
 Framtidsutveckling i Sverige AB
 E-post: info@framtid.se
 Tel: 08-545 42 450 

3. VI SKICKAR KORREKTUR 

 När vi fått in allt material från Er – text, bild och ev. logotyp – formger vi utbildningens annons.  
 Därefter skickas annonsen (enligt vår standardmall) till Er för korrektur och godkännande. 

4.  NI ÅTERKOMMER MED ÄNDRINGAR/GODKÄNNANDE

5. MER INFORMATION

 Eventuella	frågor: e-posta oss på info@framtid.se eller ring 08-545 42 450

 Marie Blomquist Malmquist epost: marie@framtid.se eller ring 0708-48 62 11



EXEMPEL katalog
– Utbildningar i YrkeshögskoleGuiden

KONTAKTUPPGIFTER STUDIEORT, STUDIETAKT & DATUMMAX 4 LIA-FÖRETAG/
FÖRETAG I LEDNINGSGRUPPEN

UTBILDNINGENS NAMN & POÄNG

Uptae nonsequ atiandit, tem essimus sant 
exerae repudae. Itatis voluptatem ium hil-
lum sinisqui berepudae.

Taeribus conseque landis reptatiissit quo Fero mo-
les eossum fuga. Udi quodicta acepero blabo. sant 
exerae repudae. Itatis voluptatem ium hillum sinis-
qui berepudae. 

Mellanrubrik
Uptae nonsequ atiandit, tem essimus sant exerae 
repudae. Itatis voluptatem ium hillum sinisqui be-
repudae. Itatis voluptatem ium hillum sinisqui. 
Uptae nonsequ atiandit, tem essimus sant exerae 
repudae. Itatis voluptatem ium hillum sinisqui be-
repudae. Taeribus conseque landis reptatiissit quo. 
Taeribus conseque landis reptatiissit quo.

Mellanrubrik
Uptae nonsequ atiandit, tem essimus sant exerae 
repudae. Itatis voluptatem ium hillum sinisqui be-
repudae. Taeribus conseque landis reptatiissit quo 
Fero moles eossum fuga. Udi quodicta acepero bla-
bo. Ic tem laturios eliate comnihilit es ad expliqu 
aturion. Ic tem laturios eliate comnihilit es ad ex-
pliqu aturion.

Mellanrubrik
Alibustr umquam fugiam aut exerci velest, occus.

Uptae nonsequ atiandit, tem essimus sant exerae 
repudae. Itatis voluptatem ium hillum sinisqui be-
repudae. Taeribus conseque landis reptatiissit quo 
Fero m.

Uptae nonsequ atiandit, tem essimus sant exerae 
repudae. Itatis voluptatem ium hillum sinisqui be-
repudae. Taeribus conseque landis reptatiissit quo 
Fero moles eossum fuga. 

MEDLEARN 
Tel: 031-352 01 00
info@medlearn.se
www.medlearn.se

MEDLEARN Kungsbacka

LIA/Företag i 
ledningsgruppen

Studieort KUNGSBACKA
Studietakt 100% 
Ansök senast 24 APRIL 2015
Start 22 AUGUSTI 2015

Företaget AB,
Company AB,
Company AB



EXEMPEL webb
– Utbildningar på yhguiden.se

UTBILDNINGSINFORMATION FÖR WEBB
 
Er utbildning kommer att visas på yhguiden.se, för att utbildningsinformationen ska bli så 
komplett som möjligt, så kommer här lite punkter på vad som behövs:

 • Text med information om utbildningen, bransch, poäng, urvalskriterier, behörighetskrav
 • LIA-företag
 • Bild, gärna en bild som är talande för utbildningen eller skolan
 • Utbildningsstarter samt när utbildningen beräknas avslutas
 • Kontakt för utbildningen
 • Öppet hus-info
	 •	Om	ni	har	en	youtubefilm,	så	lägger	vi	gärna	upp	den
	 •	Facebookadress	(om	det	finns)
 • Webbreportage

Ni kan när som helst höra av er till oss för komplettering av information.


