Om Insyn
Insyn är ett informationsblad som produceras och distribueras av Karlstad
Studentkår. Insyn trycks i A4-format och sätts upp i plastfickor på insidan av
universitetets cirka 300 toaletter. Oftast trycks Insyn i svartvitt. Informationsbladet
kommer ut varannan vecka och innehåller nyheter från studentkåren samt
annonser. Ansvarig utgivare är Karlstad Studentkårs ordförande.
Upplaga
Insyn trycks upp i drygt 300 exemplar och publiceras på Karlstad Studentkårs
Facebook-sida.
Annonspriser
Priserna avser ett nummer. Ett nummer sitter uppe i två veckor (undantaget längre
period för jul- och sommarnummer). Annonser från externa aktörer ska ha en tydlig
studentnytta. Annonser tas med i mån av plats, redaktionell text går alltid före.
Karlstad Studentkår förbehåller sig rätten att neka annonsörer.
Karlstads universitet, Karlstads kommun
Extern aktör
Tryck i färg

1000 kronor
2000 kronor
+700 kronor

Dubbelinsyn
Studentförening
Karlstads universitet, Karlstads kommun

400 kr + tryckkostnader
4000 kr + tryckkostnader

Annonsens storlek
Annonsen för högst bestå av 200 tecken (utan blanksteg), inklusive rubrik och
eventuell logotyp. Vänligen överskrid inte annonsstorleken. Överskrider annonsen
200 tecken (utan blanksteg) förbehåller sig Karlstad Studentkår att korta ned
annonsen. Bildannonser accepteras ej. Logotyp tas med i mån av plats. Önskas
trycket i färg tillkommer en kostnad på 700 kronor.
Dubbelinsyn
Denna annons innebär en hel A4-sida som trycks upp i 300 exemplar och
distribueras tillsammans med ordinarie Insyn.
Bilagor
Utgivnings- och distributionsplan höstterminen 2019.
Frågor
Vid frågor, kontakta Johan Eriksson, kommunikatör på Karlstad Studentkår.
E-post: information@karlstadstudentkar.se. Telefon: 070-780 79 91
.

Veckor

Manus- och annonsstopp

Distribution

4-5

14 januari

17 januari

6-7

28 januari

31 januari

8-9

11 februari

14 februari

10-11

25 februari

28 februari

12-13

10 mars

13 mars

14-15

24 mars

27 mars

16-17

7 april

10 april

18-19

21 april

24 april

20-21

5 maj

8 maj

22-23

19 maj

22 maj

24– (Sommarnummer)

2 juni

5 juni

