
Lämna annonsmaterial
GymnasieGuiden – Katalog 

GymnasieGuidens standardmall,  
annons halvsida (Ej skalenlig)

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Ekonomiprogrammet

Humanistiska programmet

International Baccalaureate  
Diploma Programme

Samhällsvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

Estetiska programmet

Särskild variant

Lärlingsutbildning

Gymnasiesärskola – nationella

Gymnasieskola – intruduktion

Tågteknikutbildning

Sjöfartsutbildning

Marinteknikutbildning

Flygteknikutbildning

Yrkesdansarutbildningen

EGNA EXAMENSMÅLYRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM

Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet

Fordon- och transportprogrammet

Industritekniska programmet

VVS- och fastighetsprogrammet

Hantverksprogrammet

Naturbruksprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Hotell- och turismprogrammet 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Introduktionsprogrammet

Särskild variant

>Standardannons  
(Vi producerar annonsen enligt  
vår standardmall.)

LÄMNA TEXT
Texter e-postas i Word-filer:
• ca 3000 tecken (inkl. blanksteg) för en helsida  

om du har en bild med i annonsen.
• ca 1000 tecken (inkl. blanksteg) för en halvsida om 

du har en bild med i annonsen.
• ca 600 tecken (inkl. blanksteg) för en kvartssida 

(0,25) + en bild.

LÄMNA BILDER
• Bilder skall vara i EPS, TIFF eller JPEG-format
• Bildupplösningen måste vara minst 300 dpi 

 (punkter per tum).
• Logotyper skall vara i vektoriserad EPS-format.

PROGRAMKODER
Glöm inte välja programsymboler! Se nedan.

KORREKTUR
När vi fått in allt material från er (text, bild, program 
och logotype) formger vi annonsen. Därefter skickas 
annonsen till er för korrektur och godkännande.

Skicka materialet till e-post: emma@framtid.se  
Om filerna är för stora för mail, så kan ni kan även 
använda er av sprend.com

Annons-, webb- och materialfrågor:
E-post: emma@framtid.se
Tel: 0704-01 08 25

Övriga frågor:
E-post: info@framtid.se 
Tel: 08-545 42 450

Dille Gård är en liten skola med stor delaktighet
där teamkänslan är viktig. En stor del av den
praktiska utbildningen ges i mindre grupper med
stark koppling till verkligheten, allt för att du
skall kunna utvecklas på bästa sätt.

Vår gård med våra kringliggande skogar har allt 
som behövs för utbildning under alla våra profiler 
och vår närhet till bl.a Åre ger oss stora möjlig-
heter att vistas i de Jämtländska fjällen.

 Vill du så kan du bli behörig till högskola, även
för studier till t ex veterinär eller jägmästare. 
Vi erbjuder bland annat praktik i Frankrike, 
Tyskland och på Island samt på andra ställen 
runt om i Europa.

Entreprenörskap och företagande är viktiga
inslag för alla. Närheten till den äventyrliga 
fjällvärlden skapar givetvis goda förutsättningar 
för vår profil Äventyrsturism.

På gården finns det ett mysigt elevboende med
plats för ett 30-tal elever. Du kan ta med dig hund
eller häst till skolan.

Program och inriktningar
Naturbruksprogrammet inriktning Skog
• Profil Jakt och skog
• Profil Äventyrsturism
• Profil Skogsmaskinförare

Program och inriktningar
Naturbruksprogrammet inriktning Djur
• Profil Häst
• Profil Islandshäst
• Profil Hund
• Profil Djursjukvård

Samtliga profiler kan läsas utökat med de
Naturvetenskapliga ämnena för NV-behörighet!

Välkommen till en personlig skola!

DILLE GÅRD NATURBRUKSGYMNASIUM
Tel: 063-381 11
info@dillegard.se
www.dillegard.se

DILLE GÅRD NATURBRUKSGYMNASIUM Ås, Jämtlands län

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps
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Plats för text och logga

Programsymboler Kontaktinfo

QR-kod Skolans namn och ort

Nationellt godkända  
idrottsutbildningar

Riksidrottsgymnasier



Banner

Webbpresentationer 
GymnasieGuiden.se
 Utnyttja alla funktioner på GymnasieGuiden.se för 
bästa synlighet! Naturligtvis ingår alla funktioner i 
priset och dessutom syns ni under hela valperioden.

Tips!
När eleverna hittat en utbildning som känns rätt 
så handlar valet ofta om att hitta skolan med den 
“rätta känslan”. Lyssna med era nuvarande elever 
vad de uppskattar med sin gymnasieskola och lyft 
fram i presentationen. Komplettera gärna med 
en film eller ett webb reportage för att skapa en 
tydligare bild av det som är unikt med er skola.

>Inspirera – Skolreportage, tävlingar mm

>Planera – Öppet hus, mässor mm

>Skolan

>Förstärk er synlighet – Banner eller topplacering

Tips!
Har skolan eller era elever  
utmärkt sig i något spännande 
sammanhang? Skriv ett webb-
reportage och berätta!

Det förstärker bilden av en 
intressant och aktiv skola. 
Dessutom syns ni bättre på 
GymnasieGuiden.se

Glöm inte att kolla så 
att ”Kontaktformuläret” 
går till rätt e-postadress. 
Här kan besökaren ställa 
frågor direkt till Er. 

Ange gärna ert Instagram 
och Facebook ID så visas 
dessa i er presentation. 

Förstärkt synlighet!
Banner på startsidan ger 
möjlighet att fånga besökarens 
intresse direkt. Länk går till er 
skolpresentation.

Topplacering lägger alltid er  
skola överst i sökträfflistan, 
vid sök på kriterier som ni 
uppfyller.

Låter det intressant?
Maila till kristoffer@framtid.se  
för mer information och  
bokning.

OBS!

Toppplacering

Nationellt godkända  
idrottsutbildningar

Riksidrottsgymnasier


