Edtech4change är en webbtidning där du tar del av
berättelser om mötet mellan människa, teknik och de
möjligheter vår samtida utveckling ger för ett livslångt
lärande. Betydelsefulla historier som senare kommer att
definiera vår tid.
Vägen till utveckling kantas av engagerade människor
med smarta idéer och handlingskraft. Vi ger röst åt
innovatörer, forskare och gamechangers, från skola,
akademi, bransch och näringsliv. Röster som förändrar
vår tids förutsättningar för lärande och därmed
samhällsutveckling.
Integritet och självständighet är ledord vid magasinets
produktion. Vi tillhör ingen stor mediekoncern utan vilar i
famnen på en ideell organisation. Så behåller vi vårt
oberoende och håller hög journalistisk kvalitet.

Bli vår edtech4change-buddy
Bli vår vän och nå dem som får andra att göra bättre och
förändra på riktigt!
Som edtech4change-buddy får du tillgång till en unik
möjlighet att göra din röst hörd. Både i magasinet
edtech4change.se och genom att event du och din
verksamhet planerar, publiceras i vår och Sveriges enda
gemensamma EdTech-kalender.

Vi hjälper dig med redaktionellt innehåll i form av
berättelser som blir till på grund av att ni gjort verklighet
av en idé. En idé som gör världen och livet bättre för
andra. Vi vet att det vi fokuserar på växer. Därför riktar vi
blicken mot de goda exemplen och den positiva utveckling
som finns i vår omvärld.
Genom edtech4change når du samhällsengagerade
människor, företag, organisationer, ledare och
medarbetare som brinner för utveckling och därför är först
med att anamma digitala produkter och tjänster för en
hållbar samhällsutveckling och ett livslångt lärande. Du
når dem, som aktivt sprider de goda exemplen vidare
till sin omgivning.
Vi tror att hjärta och stark passion bidrar till att världen blir
en bättre plats. Delar du, ditt företag eller organisation vår
redaktions mål och värderingar? Lever ni som ni lär? Då
vill vi välkomna er till våra edtech4change-buddies.
(Möjligheten att annonsera i edtech4change.se finns även
utan att vara en edtech4changebuddy).

Don ́t let change leave you behind - be the
change.
edtech4change.se smyglanserade i mitten av maj och
landar oannonserat på 10.000 - 20.000 besök per vecka i
dagsläget. Med er som vänner och vår strategi är detta
bara början. Vi har ett brett kontaktnät med mycket goda
relationer i skol- och utbildningssverige, samt tillhörande
bransch. Så här skulle vårt samarbete kunna se ut:

edtech4change-buddy - PLATINUM
Tre artiklar/månad på startsidan. Det redaktionella
innehållet baseras på intervju med era kunder eller
brukare av produkt eller tjänst. Artiklarna delas i vårt flöde,
utifrån er målgrupp på sociala medier. Artiklarna får
publiceras på er webbsida. Ni kommunicera era event i
vår kalender. Artikel i vårt digitala nyhetsbrev. Logga och
artikel om er samt länk till ert företag på Buddy-sidan.
24.500/mån
edtech4change-buddy - GULD
En artikel/månad på startsidan. Det redaktionella
innehållet baseras på intervju med era kunder eller
brukare av produkt eller tjänst. Denna artikel delas i vårt
flöde utifrån er målgrupp på sociala medier. Artikeln får
publiceras på er webbsida. Ni kommunicera era event i
vår kalender. Artikel i vårt digitala nyhetsbrev. Logga och
litet reportage om er på Buddy-sidan samt länk till er.
12.500/mån
edtech4change-buddy - GRÅ
Logga på Buddy-sidan samt länk till er och kort uttalande
om vad ni gör och hur det påverkar världen i god riktning.
Ni kommunicera era event i vår kalender och logga i vårt
digitala nyhetsbrev.
5.500/mån

Vill du inte ännu bli vår buddy men synas hos oss?

Logga med länk till er sida 1 månad på webbtidningen,
samt kommunicera era event i vår kalender.
3.500 kr/mån
EVENT & MÄSSOR:
Vi bevakar och synliggör även era event med fotograf/
filmare och reporter på plats. Vi levererar då x antal bilder/
film och reportage enligt ök, vilka ni äger rätt att använda.
Materialet går även ut i våra kanaler samt publiceras som
reportage på edtech4change.se. Dvs, både produktion av
innehåll och spridning i våra nätverk ingår.
Från 10.000 kr per dag (ev. resor tillkommer).
DEAL:
Som medlem i Swedish EdTech Industry har du nu
möjlighet att mycket förmånligt bli vår edtech4changebuddy. Förutom att välja hur ofta du vill förmedla er story en månad eller årets alla 12 - får du nu möjlighet till ett
reducerat pris på contentskapande om er. Är ni snabba
beslutsfattare och bokar någon av nivåerna på antingen
fyra, åtta eller tolv månader ger det direkt effekt på er
investering:
Fyra månader ger 10%
Åtta månader ger 20%
Tolv månader ger 30%
Kontakta ansvarig utgivare för mer information och dialog:
Annica Anderson www.edtech4change.se
annica@edtech4change.se 0709-665794

