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#3:2020    

SRF

Perspektiv

Studenter har fått nog 

 – upprop mot MTM

Ingen syn ett plus  

på jobbet för Eila

tips · nätverk · inspiration · avslöjanden · hjälpmedel

TEMA
arbete

Apparna som 

hittar åt dig!

TIPS

Skarp kritik mot Iris Hadar

Arbetsmarknadsutbildningen under lupp

1

#5:2020    

SRFPerspektiv

 
Avesta Art – museet där  
du kan känna dig fram

Därför har Sverige 
så få ledarhundar   

Fatmir Seremeti skrev  
 en bok om hur livet vände

QR-koder – så gör du

Unga ryttare på  
fartfyllt ridläger

ANNONSPRISER OCH MÅTT
Storlek Mått (mm) Pris (Skr)
1/1-sida     205x263 (utf 235x305+ 5 mm)        17 500
1/2-sida, liggande 205x130     11 000
1/2-sida, stående 100x263      11 000
1/4-sida, stående        100x130       6 500
1/6-sida, stående  63x130  4 000
1/8-sida, liggande    100x62   3 500

UTGIVNINGSPLAN 2021 
Nr      Bokn-stopp    Annonslämn. Utgivn. 
1 11 jan 20 jan 16 feb
2 8 mar 18 mar 16 apr
3 10 maj 19 maj 8 jul
4 16 aug 25 aug 21 sep
5 23 sep 1 okt 1 nov
6 9 nov           19 nov 14 dec

SRF Perspektiv är en tidning för personer med 
intresse i synskadefrågor och för medlemmar-
na i Synskadades Riksförbund. Medlemmarna, 
cirka 10 000, finns i hela landet. Många är äldre, 
men är ofta aktiva och engagerade personer. 
Perspektiv har en stark ställning hos läsarna. De 
uppskattar tidningens artiklar som berör deras 
liv som synskadade. Artiklarna tar bland annat 
upp samhällsfrågor, nya hjälpmedel, hälsa, resor, 
kultur och porträtt av enskilda synskadade.  

Läsarna kan välja att läsa Perspektiv som vanlig 
tryckt tidning, ljudtidning, i punktskrift, som 
wordfil eller pod-version.  Upplagan är cirka  
10 000 ex.  
Formatet på den tryckta tidningen  
är 235x305mm. 
Genom att annonsera i tidningen Perspektiv når 
du en målgrupp där många är aktiva men sällan 
nås av mediebruset. Din annons läses in för ljud-
mediet och anpassas för punktskrift.

MATERIALSPECIFIKATION
Den tryckfärdiga PDF:en ska vara i 300 dpi och  
i tryckkvalitet. Använd ICC-profil Fogra 47.  
I annat fall Adobe RGB. 

ANNONSBOKNING
Kari Agger, kari.agger@srf.nu tel 08-39 92 99  
Materialadress: perspektivannonser@srf.nu

Annonsera i Perspektiv  
– nå en aktiv målgrupp!

Priserna ovan inkluderar 4-färg och tryckfärdigt  
pdf-original. För andra mått var vänlig kontakta 
oss. Begärd placering: + 10 % på priset.  
För bilaga begär offert. Moms tillkommer inte  
då Perspektiv är momsbefriad.  
Vid utfallande annons + 5 mm. 
Se exempel på annonsstorlek på följande sidor.
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#2:2020    

SRF

Perspektiv

Punktskriften  

viktig på Kuba

Apparna  

som ser åt digTIPS

Hon fick synen åter 

med VR-glasögon

Skapa Loss lockade 

150 kreativa i Umeå

SRF vill rädda syn- och 

hörselinstruktörerna

1

Plugga  

vidare

#4:2020    

SRF

Perspektiv
SRF lär ut punktskrift 

på mjölkpaketen

Tips & råd – så lyckas du med dina studier

Digital ledarhund  

kan bli verklighet

Ny utbildning för syn- 

och hörselinstruktörer

Handla med ledsagare 

nu möjligt i Stockholm

Efterlängtade läger 

blev av trots allt 

1

#6:2020    

SRFPerspektiv

 
Så blir julbaket  
lätt och läckert

Jamma Loss-vinnarna i  
världsstjärnans studio

Lär punktskrift 
med legoklossar

18 sporter på 
årets läger 

TEMA
rörelse

simhopp · fäktningfäktning · ishockey · mattcurling · dans · fotboll



Annons 205 x 130
(1/2-sida liggande)

Perspektiv syns | Perspektiv känns  | Perspektiv hörs

Annons 63 x 130
(1/6-sida stående)
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#5:2020    

SRFPerspektiv
 

Avesta Art – museet där  du kan känna dig fram

Därför har Sverige så få ledarhundar   
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Annons 100 x 62
(1/8-sida)

Annons 100 x 130
(1/4-sida stående)

Annons 100 x 263
(1/2-sida stående)
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#1:2020    

SRF

Perspektiv

Punktskriftsåret 2020
Förbundet satsar stort

Syntolkning  
– så gör du

TIPSFöreningsdöden
Hur påverkar fenomenet samhället

Aunes väg från 
hjälpt till hjälpande

Ny tjänst för synfrågor



Annons 205x263
(helsida ej utfallande)

Om Synskadades Riksförbund, SRF
Synskadades Riksförbund, SRF, bildades 1889 
och har i dag cirka 10 000 medlemmar från hela 
Sverige. Medlemmarna är i alla åldrar, barn och 
vuxna.  De flesta medlemmar har en synnedsätt-
ning, övriga, som ser, är stödjande medlemmar.  
I SRF-föreningarna runt om i landet arrangeras 
olika aktiviteter för medlemmarna till exempel 
studiecirklar, fester, resor, prova-på-aktiviteter och 
möten med beslutsfattare där man tar upp hur 
samhället ska göras mer tillgängligt för personer 
med synnedsättning.  Vi vill till exempel säkert och 

tryggt kunna röra oss utomhus och kunna resa. 
Vi vill också leva ett aktivt liv, få rätt till arbete 
och få gå på bio och idrottsevenemang med 
syntolkning. 
Synskadades Riksförbunds rikskansli finns på  
Sandsborgsvägen 52 i Enskede.  
Telefon 08-39 90 00. 
Mer information finns på www.srf.nu


