Annonsprislista
Annonsformat & annonspriser Gäller från 2016 11 21 för utgivning under 2017 tills vidare

Uppslag

1/1 sida

ej utfall		
400x275 mm

190x275 mm

utfallande*		
420x297 mm*

210x297 mm*

74 600 SEK

44 300 SEK

1/2-sida

1/4-sida

1/8-sida

Modulannons

190x135 mm

190x65 mm

90x65 mm

Enkelmodul

90x275 mm

90x135 mm		

210x146 mm*

210x76 mm*		

55 x 30 mm
2 300 SEK

102x297 mm*			
26 000 SEK

15 950 SEK

Dubbelmodul

8 500 SEK

* Utfallande: lägg till 3 mm utfall på de sidor av annonsen som går över kanten.		

55 x 60 mm
4 300 SEK

** Placering omslag: 1/1-sida omslag, sid 2 resp 3: 45 800 SEK, 1/1-sida omslag, sista sidan***: 48 200 SEK
*** Sista sidan har totalmåttet 210x267 mm*
Obs! På samtliga annonspriser tillkommer moms.
Priserna ovan gäller för såväl annonser i sv/v som i färg. Betalningsvillkor: 20 dagar netto

Tobak&Mer
Vårt bevakningsområde. Innehållsmässigt, Tobak.
Människor, produkter och företag inom och med
ank nytning till tobaksbransch och handel – i nutid,
framtid och historiskt. De förutsättningar som
branschen arbetar under, bland annat de lagar,
förordningar och beslut som i varje tid reglerar
handhavandet och bruket av tobak.
Geografiskt. Sverige, Skandinavien – och med utblick
ar mot vad som händer inom tobaksvärlden i övrigt.
&Mer är en ämnesmeny som syftar till att stärka och
inspirera läsaren i sin yrkesroll och som människa.

Vår målgrupp. Aktörer som på ett eller annat sätt
professionellt, helt eller delvis, arbetar med tobaks
varor och tillbehör därtill. Häri inräknas också aktörer
som exempelvis genom andra produkter, varor och
tjänster, arbetar gentemot tobaksbransch och handel.
Även personer/myndigheter med särskilt intresse för
tobaksrelaterad information.
Vår ägare. Vivere necesse est kb är från tobaksbranschen
helt fristående och obunden. Tobak&Mer kan här
igenom opartiskt och med journalistisk integritet och
objektivitet söka behandla alla lika.

Målgrupper/återförsäljare
Tobaksaffärer

Coop/Konsumbutiker

Tobak agentur- och partihandel

Hemköpsbutiker

Bensinstationer

Supermarket När-, jour- och servicebutiker

ICA-butiker

Myndigheter av skilda slag

VIVO-butiker

Tobaksindustrins anställda m fl
Total upplaga

Besöksadress
Garnvägen
296 92 Yngsjö
Tel: +46 (0) 44 35 42 42

Chefredaktör &
ansvarig utgivare
Åke Hultqvist
+46 (0)44 35 42 42
+46 (0)70 735 42 42
ake@tobak-mer.se

Annonsbokning
Kontakta chefredaktör
Annonsmaterial
Torbjörn Lindén
+46 (0)70-899 06 90
ad@tobak-mer.se

11 400

Prenumeration
SE 116:98 exkl moms
DK 
113 DKK
NO 
138 NOK
Europa 
15,5 Euro

Utgivningsplan 2017

Bokning
Annonsbokning i Tobak&Mer sker genom att kontakta
chefredaktören Åke Hultqvist på telefon 044-35 42 42
eller e-post ake@tobak-mer.se.
Frekvensrabatter, bilagepriser samt udda format
offereras vid förfrågan.

Bokningsdag

Materialdag

Utgivningsdatum

Nr 1-2

19 april

26 april

17 maj

Nr 3-4

16 augusti

23 augusti

13 september

Båda utgåvorna ges ut onsdagen i vecka med lanseringsfönster för
tobak

Avbokning
Annons kan flyttas för senare publicering eller avbokas
om önskemål meddelas om detta skriftligen senast
30 dagar före utgivning.
Beställt annonsutrymme kan inte avbokas senare
än på bestämd materialdag i utgivningsplanen.
Tidningen påtar sig inget ansvar för eventuell
skada som annonsör eller annan kan vållas om annons
är felaktig eller inte blivit införd i begärd utgåva.
Tidningens ansvar för fel är begränsat till som
högst annonskostnaden.
Annonsmaterial förvaras i högst ett år efter att
annonsen varit införd i tidningen.

Betalning
Bankgiro 5114-4236

Vid betalning från utländsk bank:
SWIFT/BIC: SWEDSESS
Account No: 83139504521626-3
IBAN: SE2980000831395045216263
Obs! På samtliga annonspriser tillkommer moms.
Betalningsvillkor: 20 dagar netto.

Upplaga
Upplaga 2016, 11 400 exemplar, varav 200 är
prenumererade och 11 200 friexemplar.

Tekniska specifikationer
Tryckteknisk information
Skuret format
Satsyta
Tryck
Tryckförfarande
Rastertäthet
Upplösning bilder
Bilder och illustrationer
Passmärken
Färgskala för 4-färg

Material

210 x 297 mm
190 x 275 mm
Utfallande 210x297
+ 3 mm skärsmån/utfall
Norra Skåne Offset
Offset
175 lpi
300 dpi
CMYK, inga dekorfärger får förekomma.
Ja
Europaskalan

Filnamn

Döpning av annonser: År, månad,
annonsör – t ex 1701bolaget
Använd ej å, ä, ö eller andra udda tecken.
Filformat
EPS, PDF eller xAds
Sändning
CD eller e-mail (max 10 Mb) +
utskrifter via brev eller fax.
Komprimera materialet med Zip/WinZip
Skickas till:
	Torbjörn Lindén
Magnus Stenbocksgatan 8 B
222 24 Lund
ad@tobak-mer.se

Annonser som inte uppfyller de angivna kraven kan tidningen inte ansvara för.
Tidningen tar inget ansvar för material som inkommit efter deadline.

