MODELLJÄRNVÄGSSveriges tidskrift för
modellrallare

MAGASINET

Annonser 2014
Modelljärnvägsmagasinet utkommer fyra gånger per år: i mars,
juni, september och november. Deadlines för annonser är den
1 februari, 1 maj, 15 juli och 15 september.
Den tryckta upplagan är 3500 exemplar. Modelljärnvägsmagasinet säljs i hobbybutiker och på utvalda Pressbyråer, på
olika mässor och marknader, samt finns på vissa bibliotek.
Priserna nedan anges exklusive moms och gäller från och med
2014. Notera rabatten för årsabonnemang! Det finns även
annonsutrymme på vår hemsida.
Kontakta oss för annonsering – välkommen som annonsör!
Format:
1/1 uppslag
1/1 sida
1/1 sida
2/3 sida
1/2 sida
1/3 sida
1/4 sida
1/6 sida
1/8 sida
1/16 sida
Annonsruta
Handlarlista*
Hemsida

Bredd x höjd:
426 x 303 mm (3 mm utfall)
213 x 303 mm (3 mm utfall)
182 x 268 mm (inom satsyta)
182 x 178 mm (liggande)
120 x 268 mm (stående)
182 x 132 mm (liggande)
89 x 268 mm (stående)
183 x 89 mm (liggande)
58 x 268 mm (stående)
89 x 132 mm
58 x 132 mm
42 x 132 mm
42 x 65 mm
42 x 30 mm
—
130 x 100 pixlar

Tillägg:
Omslagets baksida
Annan bestämd placering
Årsabonnemang (3 nr)
Annonser från och med halvsida kan fås utfallande.

UPPSLAG
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Pris:
11 300 kr
5900 kr
5900 kr
4500 kr
3500 kr
2400 kr
1800 kr
1200 kr
900 kr
550 kr
400 kr
200 kr/år
400 kr/år
Ändring:
+15 %
+10 %
–20 %

2/3

1/2

Material levereras tryckfärdigt som TIFF, PSD, PDF eller EPS.
För bearbetning av annonsmaterial tillkommer 300 kr/tim.
*Handlarlistan är i textformat med företagets namn, ort, telefonnummer och webbadress (eller e-postadress), sorterad efter
region. Listan presenteras i fyra nummer och på vår hemsida
under ett år.
Modelljärnvägsmagasinet
Geographica Antikva Förlag
Åstorpsgatan 3
660 50 Vålberg
054–54 27 30
annons@mj-magasinet.se
www.mj-magasinet.se
VAT SE660928623901
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Annonsruta
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