Lämna annonsmaterial

GymnasieGuiden – Katalog
GymnasieGuidens standardmall,
annons halvsida (Ej skalenlig)

>Standardannons

Vi producerar annonsen enligt
vår standardmall.

Skolans namn och ort

QR-kod

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.

Plats för text, bild, logga

PERSTORP TEKNISKA GYMNASIUM Perstorp, Skåne län
Teknik är framtiden!
I stort sett alla branscher behöver teknisk kompetens. Pluggar du el- och energiprogrammet eller Industritekniska programmet hos oss så blir du attraktiv på en
spännande arbetsmarknad.
Vill du plugga vidare på högskola?
Hos oss får du behörighet för vidare studier
på högskola och universitet – men kan jobba
något år innan eftersom du också blir yrkesutbildad.
Vill du jobba?
Hos oss får du en efterfrågad yrkesutbildning
och kan börja jobba direkt efter gymnasiet.
Vill du plugga vidare senare så gör du det.
Vill du se världen?
Vi samarbetar med stora, globala företag.
Det ger dig en möjlighet att komma ut i världen
på praktik, sommarjobb och arbete.

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.

Vilka är dina mål?
Vi är en lagom stor, personlig skola.
Ett andra hem som en elev uttryckte det.
Må bra!
Vi är övertygade om att man presterar bra
när man mår bra. Därför äter vi bra lunch på
restaurang, gemensam frukost på fredagar
och har tillgång till fina träningslokaler.
Perstorp AB är vår huvudman. Ett internationellt
företag med produktion i flera länder. Vi har även
ett flertal andra starka företag som samarbetspartners – bl. a Johnson Matthey, Isover, ESAB,
Gelita, Faac, Emerson och Celanese.

PERSTORP TEKNISKA GYMNASIUM
Tel: 0435-376 80
skolan@perstorpgymnasium.se
www.perstorpgymnasium.se

PROGRAMKODER
Glöm inte välja programsymboler! Se nedan.
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Kontaktinfo

Programsymboler

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: marie@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: marie@framtid.se
Tel: 0708-48 62 11

Övriga frågor:

E-post: info@framtid.se

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

YRKESPROGRAM

EGNA EXAMENSMÅL

Ekonomiprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

Flygteknikutbildningen

Humanistiska programmet

El- och energiprogrammet

Gymnasieingenjörsutbildningen

International Baccalaurate
Diploma Programme

Fordon- och transportprogrammet

Marinteknikutbildningen

Industritekniska programmet

Sjöfartsutbildningen

VVS- och fastighetsprogrammet

Tågteknikutbildningen

Hantverksprogrammet

Utbildningen samiska näringar

Naturbruksprogrammet

Yrkesdansarutbildningen

Samhällsvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Estetiska programmet

Barn- och fritidsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet

Gymnasiesärskolans
nationella program
Gymnasiesärskolans
individuella program

Nationellt godkända
idrottsutbildningar
Riksidrottsgymnasier

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Introduktionsprogrammen

Lärlingsutbildning

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.
>Skolan

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 webbreportage för att skapa en tydligare bild av
det som är unikt med er skola.

>Inspirera – Skolreportage, tävlingar mm

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

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

>Planera – Öppet hus, mässor mm

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

>Förstärk er synlighet – Banner eller topplacering
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.

Banner

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

Toppplacering

