
Utgivning 2020
Kemisk Tidskrift utkommer med 4 nr/år.

  BOKNING  MATERIAL 
NR UTKOMMER SENAST SENAST
1 24 mars  27 januari 24 februari
2 26 maj 31 mars 27 april
3 29 september 10 augusti 31 augusti
4 1 december 12 oktober 26 oktober
   

Bokning 
Agneta Sjögren, 070-811 52 60  
agneta.sjogren@kemisamfundet.se

Kontakt för produktion av Native-artikel
Jonas Mattsson, 070-691 67 46, 
jonas.mattsson@vetenskapsmedia.se

Om Kemisk Tidskrift
Kemisk Tidskrift ges ut av Svenska Kemisamfundet och 
ska främja kunskapen om och intresset för kemi och 
närbesläktade vetenskapsgrenar. Tidningen skildrar den 
spännande utvecklingen inom kemin och kemitekniken 
och dess betydelse för människor och miljö. 
 Kemisk Tidskrift bevakar universitets- och industri-
forskning, innovationer, didaktik och utbildning, 
nya kemi- och bioteknikföretag och företagens 

2020

Kemisk Tidskrift bevakar forskning inom 
akademi och industri, innovationer, nya företag 
och företagens stora investeringar. Med en 
annons i tidningen når du beslutsfattare 
inom såväl näringsliv som universitets- och 
utbildningsområdet.”

stora investeringar. Tidningen har en fördjupad 
populärvetenskaplig och opinionsbildande karaktär. 
 Som medlemstidning för Kemisamfundet når 
tidningen beslutsfattare inom kemiområdet, inom såväl 
näringsliv som universitets- och utbildningsväsendet. 
Kemisk Tidskrift produceras från och med 2019 av 
Vetenskapsmedia i Sverige AB.

Upplaga: 3 400 exemplar.

Siv Engelmark, chefredaktör 
Kemisk Tidskrift
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Det här är native
Native är innehållsannonsering som följer tidningens 
visuella design och tilltal. Användaren upplever innehållet 
som en naturlig del av det redaktionella innehållet, vilket 
ger en stark fördel för dig som annonsör. 
 Det ska – precis som med annan reklam – tydligt fram-
gå att det handlar om betalt utrymme. I Kemisk Tidskrift 
märker native-artikeln ”Annonssamarbete”.
 Kontakta oss på Kemisk Tidskrift för att diskutera hur 
vi kan hjälpa dig med att nå Kemisk Tidskrifts läsare med 

just ditt budskap, i en redaktionell kontext. Du bidrar med 
faktaunderlag, eventuella bilder samt intervjuperson. 
Vi skriver och formger text och bild varpå du godkänner 
sidan.

Ett uppslag kostar 79 000 SEK, en sida 49 000 SEK. 
Nyhetsbrev: 15 000 SEK inkl. 1 vecka på webben, där efter 
sedan 10 000 SEK per extra vecka på webben. Moms 
tillkommer. 

Native-annonsera i Kemisk Tidskrift


