Modelljärnvägsmagasinet

Sveriges tidskrift
för modellrallare

Välkommen att annonsera!
Modelljärnvägsmagasinet utkommer fyra gånger per år: i mars, juni,
september och november. Deadlines för annonser är den 1 februari,
1 maj, 1 augusti och 15 oktober.
Den tryckta upplagan är 3700 exemplar. Modelljärnvägsmagasinet
säljs i ett 20-tal hobbybutiker samt cirka 100 Pressbyråer i Sverige och
ett tjugotal Narvesen i Norge, på olika mässor och marknader samt
finns på ett antal bibliotek.
Priserna nedan gäller från och med den 1 januari 2021. Notera vår
rabatt för årsabonnemang! Ni kan även annonsera på vår hemsida.

UPPSLAG

Format		Bredd x höjd			Pris (exkl. moms)
1/1 uppslag
430 x 305 mm (5 mm utfall)		
12 200 kr
1/1 sida		
215 x 305 mm (5 mm utfall)		
6500 kr
1/1 sida		
182 x 268 mm (inom satsyta)		
6500 kr
2/3 sida		
215 x 195 mm (5 mm utfall)		
4900 kr
		
182 x 175 mm (inom satsyta)		
4900 kr
		
120 x 268 mm (inom satsyta)		
4900 kr
1/2 sida		
215 x 154 mm (5 mm utfall)		
3800 kr
		
182 x 132 mm (inom satsyta)		
3800 kr
		
106 x 307 mm (5 mm utfall)
		
89 x 268 mm (inom satsyta)		
3800 kr
1/3 sida		
182 x 89 mm			
2600 kr
		
58 x 268 mm			
2600 kr
1/4 sida		
89 x 132 mm			
1995 kr
1/6 sida		
58 x 132 mm			
1365 kr
1/8 sida		
42 x 132 mm			
1050 kr
1/16 sida
42 x 63 mm			
630 kr
Annonsruta
42 x 30 mm			
475 kr
Webbannons
130 x 100 pixlar			
475 kr/år
Handlarlista*
—				265 kr/år
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Tillägg						Ändring
Omslagets baksida					+ 15 %
Annan bestämd placering				
+ 10 %
Annat format än standard				
+ 10 %
Årsabonnemang (4 nr)				
– 20 %
Material levereras tryckfärdigt som PDF, som TIFF, PSD eller EPS. Vi kan även göra
er annons, mot en kostnad av 500 kr/tim.
* Handlarlistan är i textformat med ert företags namn, ort, telefonnummer och
webbadress (eller vad som är aktuellt), sorterat efter region. Listan presenteras i
fyra nummer samt på vår hemsida under ett år.
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Kontakta oss för annonsering – välkommen som annonsör!

Modelljärnvägsmagasinet
Geographica Antikva Förlag
Stationsvägen 14
689 97 Lysvik
0565–801 06
www.mj-magasinet.se
annons@mj-magasinet.se
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1/4

1/6

1/16

1/8

