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Skolvärldens ledande mötesplats

Lektion.se är Sveriges i särklass största lärarsajt och sidans innehåll är skapat av 
lärare för lärare. Lektion.se har branschens högsta besökssiffror och har fått stort  
genomslag och har etablerat sig som marknadsledande internettjänst för lärare. 

Varför Lektion.se?

200 000
aktiva medlemmar

260 000
besök / månad

1 miljon
nedladdade lektioner 

/ månad

260 000 besök per månad

200 000 aktiva medlemmar

2,6 miljoner sidvisningar i månaden

Lektion.se

Våra nyhetsbrev har 185 000 
prenumeranter

Över 1 miljon nedladdade lektioner
i månaden

En besökare stannar i snitt över sju 
minuter och besöker minst elva sidor



Lektion.se

Här hittar du all info 
för er annonsering

Format Storlek Pris

Stor slider 
Slidern visas på startsidan växelvis under 6 sekunder.

Slidern visas på startsidan växelvis under 10 sekunder.

800 x 360
25 000 kr/veckan

30 000 kr/veckan

Sidobanner 
Traditionell bannerannonsering till höger om sidans innehall. Din banner följer 
med på alla sidor genom användarens sökning efter material. 

250 × 240 px 20% SOV 9 900kr/månaden

Panorama under valfria ämnen
Rikta din marknadsföring genom att annonsera på söksidorna för lektioner. 
Här kan du nå lärare på de olika undervisningsnivåerna när de söker efter 
idéer och hjälp för undervisningen i sina ämnen. 

Under valfri nivå, ”grundskolan”, ”förskola/fritid” eller ”gymnasiet” kan du 
välja under vilket ämne du vill synas. Bannern visas vid både ämnets 
”huvudsida” samt vid resultat av ”fritextsökning” relaterat till ämnet.

800 × 150 px 20% SOV 5 900kr/månaden

Panorama run of site
Stor banner ”innanför ramarna” som exponeras på  förstasidan i  
”lektionsdatabasen” och samtliga sidor under ”leverantörsarkiv” och ”forum”.

800 × 150 px 20% SOV 7 900kr/månaden

Mobilbanner
Banner som visas i toppen av skärmen. Din banner följer med på alla sidor.

320 x 320 px 20% SOV 5 000 kr/månaden

Digital annonsering

Format Storlek Pris

Banner 400 x 500 px 12 900 kr/utskick

Redaktionell artikel 400 × 275 px 19 500 kr/utskick

Stand alone/eget nyhetsbrev 180 000 kr/utskick

Nyhetsbrev till medlemmar

Format Pris

3 månader 1 495 kr

6 månader 2 990 kr

12 månader 5 990 kr

Länkarkivet (logga, länk och text)

Lektion.se

23%
öppningsgrad
på nyhetsbrev

Våra  
nyhetsbrev har 

185 000 
prenumeranter

Stor slider

Sidobanner

Sponsrade lektioner
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De sponsrade lektionerna är populära bland lärarna. 
Ta chansen att exponera lektionsförslag och 
produktprover som blir sökbara. 

Du kan till exempel erbjuda ett gratisprov ur en bok och samtidigt visa hur 
materialet fungerar. En helsida för marknadsföring ingår där ni kan beskriva 
både företaget och materialet. Här kan man också exponera sin logga och 
länka till företagets hemsida. 1-5 nedladdningsbara filer samt film ingår också.

Sponsrade lektioner

Lektion.se

Med hjälp av våra redaktionella artiklar kan ni sprida 
information och väcka uppmärksamhet om ett specifikt 
ämne som lärarna kan ha användning av i sin yrkesroll. 
Artikeln lyfts fram genom puff på första sidan på lektion.se 
samt i ett nyhetsbrev. 

Redaktionell artikel

Vid bokning av sex månader ingår ett medlemsbrev. 
Vid bokning av 12 månader ingår totalt två medlemsbrev  
(ett medlemsbrev för varje termin).
Nyhetsbrev ingår ej vid bokning av mindre än sex månader.

Det är även möjligt att boka flera artiklar under samma period.  
För paketpris vänligen kontakta säljaren.

MATERIALSPECIFIKATION 
Bannermaterial skickas till sandra@adviser.se i filformaten GIF, JPEG eller HTML. 
Materialet ska vara på plats senast tre arbetsdagar innan publicering. Maxvikt 110 kb. 
Glöm inte länk till landningssida.

Sponsrade 
lektioner 

lyfts alltid på  
första sidan

Sponsrade lektioner (1–5 ämnen)

1 månad 5 000 kr

6 månader 20 000 kr

12 månader 30 000 kr

Pris för 1 artikel

6 månader 20  000 kr

12 månader 30 000 kr



MATERIALSPECIFIKATION 
Bannermaterial skickas till sandra@adviser.se i filformaten GIF, JPEG eller HTML. 
Materialet ska vara på plats senast tre arbetsdagar innan publicering. Maxvikt 110 kb. 
Glöm inte länk till landningssida.

Sandra Gertsson
0701-47 81 63
sandra@adviser.se

Egen flik och undersida som tas fram 
enbart för er. 
Öka nerladdningarna och användandet av 
ert befintliga skolmaterial genom denna 
lösning.

Vad uppnår ni genom vår lösning?
 y Genom en integrerad lösning blir ni en del av 

Lektion.se

 y Kommunicera med lärarna direkt på ”deras” plattform

 y Öka spridningen av ert skolmaterial mot lärare och 
skolor

 y Utbilda Sveriges lärare och elever genom att sprida 
ert utbildningsmaterial inom valt ämne/område

 y Tillgång till ett engagerande och smidigt sätt att 
kommunicera med 200 000 lärare

 y Möjlighet att driva frågor som är viktiga för er 
verksamhet direkt mot lärare i en miljö där de 

planerar sin dagliga verksamhet

Egen flik

För pris, vänligen kontakta säljaren

Egen flik och 
undersida 

enbart för er!

Egen flik

Egen undersida

Lektion.seLektion.se

Behöver ni hjälp med att  
producera ert annonsmaterial?

Roy kan hjälpa er att producera annonser, 
banners, native och designkoncept till våra 

tidningar och sajter. Prata med din säljare på  
Adviser så får du förslag  på pris och upplägg 

eller besök oss på www.roycontent.se.


