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Villkor för annonsering – 2022 

1. Generella villkor – gemensam för alla typer av annonsering 

Sveriges förening om högkänslighet (Sfh) erbjuder för närvarande annonsering till person 
vars verksamhet relaterar till personlighetsdraget högkänslighet och/eller kommer just 
högkänsliga personer till gagn.  

Annonsören är en person (exempelvis leg. psykoterapeut, psykolog, samtalsterapeut eller 
coach) som är särskilt insatt i eller har minst en grundläggande förståelse för det 
medfödda karaktärsdraget högkänslighet, baserat på forskning. Detta bör tydligt framgå 
av annonsörens webbsida. 

Föreningen förbehåller sig rätten att refusera en annons eller avlägsna en redan insatt 
annons eller text om annonsören inte respekterar villkoren ovan eller om annonsörens 
tjänst inte är av specifikt intresse för högkänsliga personer eller om innehållet på 
annonsörens webbplats på ett eller annat sätt strider mot föreningens syften och/eller 
stadgar eller visar sig skadligt eller kränkande för föreningens medlemmar eller annan 
person, eller om kvalitén på tjänsterna inte motsvarar medlemmarnas förväntningar. 

2. Annonsering kontinuerliga tjänster på webbsida under ”Externa Tjänster” 

Detta alternativ är för erbjudanden som är aktuella under en längre tid, t ex 
samtalstjänster, coaching etc. Annonsören presenterar sig själv och ger blivande klienter 
information om arbetsmetoder etc och inkluderar en länk till sin webbplats och bild på sig 
själv. 

Förutom en annons på hemsidan under fliken ”Externa tjänster” ingår även en ”blänkare” 
i närmast kommande nyhetsbrev till medlemmar. 

Annonsen ska innehålla annonsörens titel och/eller kvalifikationer, samt tydlig 
information om vilka tjänster som erbjuds samt information om vilken ort tjänsterna 
erbjuds, och om det även inkluderar tjänster via telefon eller videosamtal, och ev. 
medlemsrabatter. En länk till annonsörens webbplats ska också ingå, liksom 
kontaktinformation.  

 
Pris: 

SEK 2.500 kr för 12 månader fortlöpande. Annonsen förnyas inte automatiskt utan endast 
på begäran av annonsören och efter överenskommelse med föreningen. Texten kan 
uppdateras utan kostnad under annonsperioden. 
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  2.a Praktiskt för annonsering under ”Externa tjänster”: 

Den som accepterar ovanstående villkor och önskar annonsera på föreningens webbsida 
unnder ”Externa tjänster” är välkommen att mejla oss på: webb@hspforeningen.se med 
följande information: 

 
§ för- och efternamn 
§ telefonnummer och e-postadress 
§ faktureringsadress 
§ organisationsnummer 
§ text som motsvarar max 400 tecken (inkl. blanksteg) på webbsidan enligt villkoren ovan 
§ bild på annonsören (porträttbild i färg) sparad för webbanvändning, format jpg, storlek: 

144x144 
§ Material lämnas till föreningen i god tid före önskad publicering, räkna med att det kan ta 

ca en månad.  
 

3. Annonsering tillfälliga erbjudanden under ”Vi tipsar” på webbsidan 

Dessa alternativ är ämnat för mer tidsbestämda erbjudanden som kurser, utbildningar, 
retreat, boklanseringar etc. Annonsen består av en kort text och en bild lämplig för 
ändamålet. 

För dessa annonsalternativ gäller de generella villkor angivna i detta dokument under 
punkt 1 vad gäller kunskaper om högkänslighet etc. 

Förutom annonsen på webbsidan under rubriken ”Vi tipsar” ingår en ”blänkare” i närmast 
kommande nyhetsbrev till medlemmar, förutsatt det fungerar med hänsyn till 
framförhållning och utgivningsplan för nyhetsbreven.  

  3.a Annonsering UTAN rabatt till medlemmar 

Ges ingen rabatt till medlemmar är annonskostnaden för detta alternativ 500 kr*. 

  3.b Annonsering MED rabatt till medlemmar 

Ges rabatt till medlemmarna på erbjudandet är det kostnadsfritt att annonsera för ett 
enstaka och tidsbegränsade tillfälle. Rabatten behöver vara minst 20% för priser t o m 
1.000 kr inkl moms, och minst 10% för priser över 1.000 kr inkl moms. 

  



 

 
Sfh Villkor annonsering webbsida 2022 v2     Senast uppdaterat 2022-04-19 

 

Sid 3 av 3 

3c. Praktiskt för annonsering under ”Vi tipsar”: 

Dessa annonser publiceras under max tre månader. Material lämnas till föreningen i god 
tid, helst två månader i förväg. 

Annonsen ska inkludera information om datum, tider, innehåll, målgrupp, plats, ev. 
medlemsrabatter, anmälningsförfarande etc. 

Den som accepterar ovanstående villkor och önskar annonsera på föreningens webbsida är 
välkommen att mejla oss på: webb@hspforeningen.se med följande information: 

 
§ för- och efternamn 
§ telefonnummer och e-postadress 
§ faktureringsadress 
§ organisationsnummer 
§ text som motsvarar max 750 tecken (inkl. blanksteg) på webbsidan enligt villkoren ovan 
§ bild lämplig för erbjudandet, sparad för webbanvändning, i format jpg, i två storlekar: 

600x400 (för nyhetsbrev) och 300x200 (för webbsida) 

Varmt välkommen att höra av dig till webb@hspforeningen.se med ev. frågor! 


