
Deltagande i Framtid.se innebär presentation i katalogen och  
presentation på framtid.se.

Katalogen skickas direkt hem till unga vuxna när de gör några av 
sina viktigaste val i livet. Till 15-åringar inför gymnasieval och till 
19-åringar inför yrkesval eller vidare studier.

distribution – höst: I oktober görs utskick direkt hem till landets 
15-åringar, deras föräldrar samt till syv på landets högstadie- och 
gymnasieskolor. Cirka 100 000 exemplar.

distribution – vår: I mars görs utskick direkt hem till landets 
19-åringar, deras föräldrar, syv, arbetsförmedlingar, komvux, folk-
högskolor, lärcentrum, infotek, coachningsföretag och bibliotek. 
Cirka 150 000 exemplar. 

RIKS 15- och 19-åringar i hela Sverige.

RegIonal 15- och 19-åringar i hela Sverige.  
Fyra regioner: mellersta, södra, västra och norra Sverige.

Uppslag i katalog + presentation på framtid.se i ett år: 110 000 kr
Helsida i katalog + presentation på framtid.se i ett år:  65 000 kr

Uppslag i katalog + presentation på framtid.se i ett år: 59 000 kr
Helsida i katalog + presentation på framtid.se i ett år:   39 000 kr

Vill du veta mer?    Kontakta oss på 08-545 42 450 eller info@framtid.se

Framtidens arbetsgivare 
presenteras i Framtid.se 

Var finns framtidens jobb?

 Framtidens jobb och vägen dit! 
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Deltagande i Yrkeshögskoleguiden innebär utbildnings- 
presentation i katalogen och på yhguiden.se. 

Varje utbildning ges en egen annons i katalogen,  
sorterad på branschområde. Utbildningen visas även på 
yhguiden.se, med branschsök, koppling till lia-företag 
och ansökan. 

distribution: Direkt hem till landets 19-åringar, deras 
föräldrar, syv, arbetsförmedlingar, komvux, folkhögskolor,  
lärcentrum, infotek, coachningsföretag och bibliotek. 
Cirka 150 000 exemplar.

Vill du veta mer?
Kontakta oss på 08-545 42 450 eller info@framtid.se för mer 
information om hur YrkeshögskoleGuiden kan hjälpa er att rekrytera 
fler studenter.

Presentera era utbildningar!

Yrkeshögskole

På sid 22 hittar du alla 

utbildningar som leder 

till jobb!

möjligheter
som leder till

JOBB!
677

GUIDEN 2015   www.yhguiden.se

PRESENTERA ERA UTBILDNINGAR!
Deltagande i YrkeshögskoleGuiden innebär utbildningspresentation  
i katalogen och på www.yhguiden.se.
Varje utbildning ges en egen halvsidesannons i katalogen, sorterad på  
branschområde. Utbildningen visas även på www.yhguiden.se, med branschsök, 
koppling till LIA-företag och ansökan.
Distribution: Hem i brevlådan till landets 19-åringar samt arbetsförmedlingar, 
komvux, folkhögskolor, lärcentrum och bibliotek. Totalt 150 000 exemplar.

Utb.Pris/utbWebbRabatt

119 900:-ingår0%

217 900:-ingår10%

315 900:-ingår20%

413 900:-ingår30%

511 900:-ingår40%

>69 900:-ingår50%

Uptae nonsequ atiandit, tem essimus sant ex-
erae repudae. Itatis voluptatem ium hillum si-
nisqui berepudae.

Taeribus conseque landis reptatiissit quo Fero moles 
eossum fuga. Udi quodicta acepero blabo. sant exerae 
repudae. Itatis voluptatem ium hillum sinisqui berepu-
dae. 

Mellanrubrik
Uptae nonsequ atiandit, tem essimus sant exerae re-
pudae. Itatis voluptatem ium hillum sinisqui berepu-
dae. Itatis voluptatem ium hillum sinisqui. 
Uptae nonsequ atiandit, tem essimus sant exerae re-

pudae. Itatis voluptatem ium hillum sinisqui berepu-
dae. Taeribus conseque landis reptatiissit quo. Taeribus 
conseque landis reptatiissit quo.

Mellanrubrik
Alibustr umquam fugiam aut exerci velest, occus.

Uptae nonsequ atiandit, tem essimus sant exerae re-
pudae. Itatis voluptatem ium hillum sinisqui berepu-
dae. Taeribus conseque landis reptatiissit quo Fero m.

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

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

TANDSKÖTERSKA 300 YH-poäng

Exempel på LIAStudieort KUNGSBACKA
Studietakt 100% 

Företaget AB,
Company AB,
Company AB

Ansök senast   24 APRIL 2015
Start                   22 AUGUSTI 2015
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Utbildning  Pris per utbildning Webb  Rabatt

  1  19 900:-  ingår  0%
 2  17 900:-  ingår  10%
 3  15 900:-  ingår  20%
 4  13 900:-  ingår  30%
 5  11 900:-  ingår  40%
>6  9 900:-  ingår  50%

Alla priser redovisas exklusive moms.

Annonsmått 215 x 94 mm.


