Annonsprislista 2017

Sveriges ledande branschtidning för
alla som sysslar med livsmedelshantering
Livsmedel i Fokus ger kunskap inom hela livsmedelsområdet. Med aktuella reportage, fördjupning,
analys och intervjuer med intressanta och relevanta företrädare från industrin rapporteras här om
trender, teknik, ingredienser, ekonomi, hygien, arbetsmiljö och inte minst hållbarhet.

Redaktionellt

Målgrupp

Upplaga

• Bred bevakning av hela livsmedelskedjan
• Tema-artiklar med fokus på
teknik o omvärldsbevakning
• Ger läsaren kunskap som bidrar
till att jobbet blir enklare,
roligare o intressantare
• Redaktionens ambition är att
”göra huvudet större på läsarna”

• Livsmedel i Fokus läsare är medlemmar i Livsmedelsföreningen
• Yrkeskunniga personer inom
industri och handel
• Specialister, Produktutvecklare,
Marknadsförare, Kvalitetsansvariga
• Beslutsfattare med djup kunskap om hela livsmedelskedjan

• 4 400 (TS 2015)

Digitalt
livsmedel.se och Nyhetsbrev
• Livsmedel.se: 3 000 besök/vecka
• Nyhetsbrev: 2 200 mottagare,
torsdag varje vecka

Utgivning
6 nr/år

Annonsering – Print – 2017
Utgivning och materialdagar
Nr
1
2
3
4
5
6

Utkommer
15/2
4/4
1/6
14/9
25/10
6/12

Bokning
19/1
9/3
4/5
17/8
28/9
9/11

Materialdag
Redaktionellt
26/1		 Märkning
16/3		Utbildning/Arbetsmarknad
11/5 		 Förpackningar
24/8 		 STORNUMMER/Livsmedelsdagarna
5/10		 Rapport från Livsmedelsdagarna
16/11		 Tech/Produktutveckling

Omslag
Omslag 2:
20 900 kr
Omslag 3:
19 900 kr
Omslag 4:
21 900 kr

Uppslag 31 490 kr

390 x 229 mm
Utfall: 420 x 265 mm + 5 mm

Helsida 19 500 kr
180 x 229 mm
Utfall: 210 x 265 + 5 mm

Halvsida 13 900 kr

180 x 112 mm och 88 x 229 mm

Begärd placering av annons + 10 %
Bilagor
Kontakta annonsavdelningen för
offert.

Kvartssida 8 190 kr

88 x 112 mm och 180 x 54 mm

Streamer 6 190 kr
180 x 40 mm

Branschguiden
Det effektiva branschregistret till hela livsmedelsindustrin. Publiceras i tidningen och på livsmedel.se med
länk till er egen hemsida. Standardannons: företagsnamn, adress, tel, www-adress. Årsbokning 1 rubrik i
print + webb 3 240 SEK. Tillkommande rubrik 1 440
SEK/år. Bokas årsvis och beställningen gäller tillsvidare
tills uppsägning sker från annonsörens sida.

Loggor – våra vänner
Vill du också stödja LivsmedelsStiftelsen och utgivningen
av Livsmedel i fokus och samtidigt få din logga placerad
på framträdande plats i tidningen? För 10 000 kr/år får
du loggan i tidningen (6 nr/år) och på livsmedel.se med
länk till er hemsida. Kontakta Gunnar Lundgren,
070-579 48 12, gunnar.lundgren@qeep.com

Teknisk information
Tidningsformat: 			
210 x 265 mm
Satsyta: 				
180 x 229 mm
Raster: 				150 linjer/tum
Färg: 				CMYK
Tryck: 				Arkoffset
Papper: 				
Munken Polar 100/170 g,
				obestruket

Annonsmaterial
Materialadress: www.trydells.se/upload1/
(Välj Ulrika Arvidsson som kontaktperson i rull-listen)
För tekniska frågor kontakta Marita Björk, marita@trydells.se
För övriga frågor kontakta ConMedia på 08-601 25 20 eller
info@conmedia.se

Annonsbokning: ConMedia Konsult AB
Susanne Simic, Renée Lindén – Tel: 08-601 25 20 - info@conmedia.se

Annonsering – Digitalt – 2017
Livsmedel.se
Format
Skyscraper
Fiskpinne
Kvadrat 		

200 x 450 pixlar
650 x 160 pixlar
200 x 200 pixlar

Skyscraper

Priser
Skyscraper
Fiskpinne
Kvadrat 		

8 990 kr/mån
6 990 kr/mån
4 990 kr/mån

Platsannons
Pris: 13 490 kr för två veckor
Publiceras på:
• www.livsmedel.se
• Nyhetsbrev
• Mail LivsmedelsFöreningens medlemmar
• Facebook.com/livsmedelpunkt.se
Material: Annonstexten i ett worddokument och
logotype i separat jpg-fil. Komplettera med annons
i tidningen - 50% rabatt, prisex halvsida 6 950 netto.

Kvadrat

Fiskpinne

Branschguiden
Det effektiva branschregistret till hela livsmedelsindustrin. Publiceras i tidningen och på livsmedel.
se med länk till er egen hemsida. Standardannons:
företagsnamn, adress, tel, www-adress. Årsbokning 1 rubrik i print + webb 3 240 SEK. Tillkommande rubrik 1 440 SEK/år. Bokas årsvis och
beställningen gäller tillsvidare tills uppsägning
sker från annonsörens sida.

Nyhetsbrev
Format
Fiskpinne
Kvadrat 		

1060 x 260 (synligt fomat 530x130) pixlar
800 x 800 (synligt format 200x200) pixlar

Priser
Fiskpinne
Kvadrat 		

6 990 kr
4 990 kr		

Utgivningsdag
Torsdagar, start vecka 3.
Teknisk information
Banner livsmedel.se:
Rörlig gif, jpg
Banner nyhetsbrev:
jpg
Platsannons: 		
Text i wordfil, separat logga i jpg

Annonsbokning: ConMedia Konsult AB
Susanne Simic, Renée Lindén – Tel: 08-601 25 20 - info@conmedia.se

Annonsbokning – 2017

Planerad annonsering i LIVSMEDEL I FOKUS
tar dig hela vägen till den svenska livsmedelsmarknaden
Livsmedel i Fokus’ annonsörslöfte
Livsmedel i fokus är den ledande branschtidningen
för alla livsmedelsproffs.
Annonsörer når här 4 600 specialister i livsmedelsbranschen, som vi vet verkligen läser tidningen.
Med professionella läsare som kan och vill ta emot
information, ofta specialister och sakkunniga, når
era annonser fram till de som verkligen har nytta av
era produkter och tjänster.
Branschtidningen är en oslagbar mediakanal när det
gäller relevans och trovärdighet – här väljer man inte bort annonserna, här är de en naturlig
del av tidningen och läses med engagemang och positivitet.

Med annonsering kommer man långt
Med planerad annonsering kommer man längre

Annonsbokning:
ConMedia Konsult AB
Susanne Simic, Renée Lindén
Tel: 08-601 25 20, info@conmedia.se
www.conmedia.se

