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ANNONSERING 2020

En säker väg till kommundirektörer, 
ekonomichefer & inköpschefer
KOMMUNAL EKONOMI är Sveriges ledande tidning för 
kommunal ekonomi och styrning. Tidningen är mycket 
omtyckt och har ett stort förtroende hos sina läsare. 
Kommun direktörer, ekonomi- och finanschefer ser  
tidningen som ett viktigt arbets redskap i sin vardag.

Bland läsarna märks bland andra:
•  Ekonomer, fastighetschefer,  

budgetchefer och inköpschefer.
•  Revisorer, personalchefer, lönechefer 

och näringslivschefer.
•  Upphandlingschefer med flera.

Distribueras till över 4 500 ekonomer
i kommuner, landsting och regioner.

UTGIVNINGSPLAN 2020

NUMMER 1 2 3  4 5 6
Material 14/1 10/3 11/5 3/8 22/9 10/11

Utgivning 4/2 2/4 2/6 25/8 13/10 1/12

Du har möjlighet att kombinera annonsering i tidningen  
med annonsering på vår hemsida www.kef.se

Läsarundersökning från SKOP
angående Kommunal Ekonomi:

55% läser minst hälften av tidningen.

80% är nöjda/mycket nöjda med 
tidningen.

93% har stort eller mycket stort 
förtroende för Kommunal Ekonomi.

99% anser att tidningen är seriös.

95% tycker att tidningen är aktuell, 
informativ, nyttig och initierad.

83% anser att Kommunal Ekonomi 
har fokus på kommunal ekonomi.

Över hälften sparar tidningen minst 
ett halvår.
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Litar helt på

medarbetarna
Malin Aronsson i Gislaved styr med tillit

TEMA:  

I ett nytt

politiskt landskap

Ekonomichefsdagar

med digital agenda

Krönikan
Ronald Rombrant om 

minoritetsstyrets baksidor

# 1 2019
Medlemstidning för  

Kommunalekonomernas förening

kommunal

"Sätt målsnöret på rätt plats!"Renata Chlumska satte nivån på KOMMEK:s invigning

TEMA:  
KOMMEK 2018

Krönikan
Bengt Johansson omkommuner i medieskugga
Föreningsmöte med diger att göra-lista
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Trött påofferkoftan
Myrna Palmgren 

ser bemanning 
som en ödesfråga

TEMA:  
Organisering och

finansieringKrönikan
Annika Sundén tror

vår modell hållerIntegration utan 

snabba lösningar
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DIGITAL EXPONERING
Du kan även välja att exponera er på 
KEF:s hemsida och/eller i våra nyhets-
brev som skickas ut till KEF:s över 4 600 
medlemmar. På hemsidan finns det fyra 
alternativa exponeringar som kan väljas:

• Nyheter från branschen
På www.kef.se publicerar vi nyheter som 
du anser betydelsefulla för ditt företag 
att exponera.

• Kurser, seminarier, event
Vi publicerar bland våra kurser på
www.kef.se de kurser, seminarier, 
event som du vill exponera.

• KEF-partner
De företag som vi har ett närmare sam-
arbete med kallar vi för KEF- partner. Det 
innebär att vi inkluderar all exponering 
både i tidning och digitala kanaler samt i 
sk ”Partnerseminarier”. Ett Partnersemi-
narium innebär att vi genom för semina-
rierna gemensamt och att seminarierna 
marknadsförs  under KEF:s grafiska 
profil. En KEF-partner exponeras även 
tydligt på  www.kef.se som partner till 
KEF. KEF-partners är de företag som 
även får delta som utställare på KEF:s 
större arrangemang som Ekonomi-
chefsdagarna och KEF:s Föreningsmöte 
(årsmöte).

• Platsannonsera i Kommunal Ekonomi
Rekrytera via webb, mejl och pappers-
tidning för maximal exponering.

BOKNING & MATERIAL
Kella Norlander, 070-233 54 80, kella.norlander@kef.se

Tekniska upplysningar: För produktion av korrekt annons-
material var god hämta färgprofil för CMYK konvertering av 
bilder och joboption för pdf- framställning på:  
https://www.danagardlitho.se/support/tryckfardig-pdf/

Bilder som används i annons materialet ska hålla upplösning 
300 dpi i skala 1:1. För annonsmaterial som framställts i till 
exempel kontorsprogram och inte följer etablerad standard 
för grafisk industri debiteras kostnad för originalframställning. 
Raster: 175 linjer per tum Tryckförfarande: Offset  
Tillgängliga färger: CMYK

TEMAN 2020

ANNONSFORMAT & TEMAN 2020
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Kompetensutveckling! 
Frågan om kompetensutveckling 
lyfts återkommande, inte minst när 
vi nu ska jobba längre samtidigt 
som digitalisering och AI förändrar 
våra arbetsuppgifter redan idag. 
Men vad ägnar sig ekonomerna åt, 
har de planer och framförhållning 
i sin kompetensutveckling?

Knappa ekonomiska  
resurser! 
Hur löser kommuner och regioner 
den allt kärvare ekonomin?  
Analys och förslag från Kommun
utredningen som har fokus på 
 små/ mellanstora kommuner.  
Kommer i februari.

Livscykelekonomi  
och hållbarhet!  
Hållbarhet är ständigt närvarande, 
men kanske inte hos ekonomerna? 
Vi gör en djupdykning i Life Cycle 
Management och andra ekonomiska 
modeller som utmanar traditionell 
ekonomi.


