
BOX 3319, 103 66 Stockholm

Om tidningen Sunt Förnuft: 
Tidningen Sunt Förnuft ges ut av Skattebetalarnas Förening och är Sveriges ledande tidskrift om privatekonomi, sam-
hällsekonomi och skatt. Sunt Förnuft ger konkreta råd om skatt och ekonomi, skapar opinion för bättre hushållning 
med skattepengarna, angriper ineffektivitet och slöseri i stat och kommun och presenterar de svåra sammanhangen 
på det samhällsekonomiska området enkelt och överskådligt. Tidningens upplaga är 45 700  ex och ges ut fyra gånger 
per år.

Annonsformat 
och prislista 2018

Om våra läsare:

Läsarna består till största delen av män (72%) och snittåldern är +55 år.
Våra läsare bor i ett hushåll som har en god ekonomi med en högre snitt- och hushållsinkomst än ett genomsnittligt 
hushåll. Intresset bland läsarna är självfallet stort för privatekonomiska, näringslivsfrågor och skattefrågor.

Övriga stora intresseområden bland våra läsare är:

• Resor i Sverige och utrikes

• Friluftsliv (Golf, segling, fiske och jakt) 

• Hälso-och Friskvård

• Sjukdomar- och sjukvård

• Spel/Lotterier

• Musik 

• Personbilar

• Föreningsverksamhet

• Energisparande

• Mat/Dryck

•              Värdepapper-/Aktier

Annonsbokning: Ad4you media AB, Johan Eriksson tel: 08 – 556 960 12, e-post:  johan@ad4you.se 
eller Aki Kupila mobil 076 -111 34 60 , e-post: aki@ad4you.se

Annonsmaterial: Celine Olivecrona, tel 08-613 17 02, e-post: celine.olivecrona@skattebetalarna.se
Utgivare: Skattebetalarnas Förening     

www.skattebetalarna.se

Tidningens TS-upplaga är 45 700 ex och ges ut fyra gånger per år. 
Ett genomsnittligt nummer av tidningen har c:a 53.000 läsare.
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