SVERIGES STÖRSTA BILTIDNING

WWW.VIBILAGARE.SE

ANNONSERA
2018

» Vi når fler än någonsin tidigare … «
Läsare, lyssnare, besökare och tittare.
Som följare av Vi Bilägare bjuds du en kontaktyta i linje med dagens rörliga mediaklimat. Tidningen är ryggraden, med träffsäkra tester, målade resereportage och aktuella
provkörningar från världens alla hörn. Eftersnacket kör vi i vår uppskattade podcast
och på hemsidan och i de sociala kanalerna
bjuder vi in läsarna i diskussionen, samt ger
en unik inblick i hur det går till bakom kulisserna på Sveriges största biltidning.
Att vårt varumärke är ett av de starkaste
i vår genre och att vi når fler än någonsin

tidigare har du redan koll på, vilket är en av
anledningarna till att vi ständigt ligger i den
absoluta framkanten av svensk motorjournalistik.
Hur vi kan hjälpa dig att dra nytta av vår
kunskap och vårt starka varumärke får du
reda på via någon i vårt säljteam.
Hör av dig!

/Niklas Carle, chefredaktör

ANNONSERING DIGITALT

Vi Bilägare finns där läsarna finns och med vår hjälp kan du nå dina kunder i alla tänkbara kanaler på bästa sätt.
WEBBSIDA

NYHETSBREV

Vår webbsajt www.vibilagare.se ger
dig som annonsör en lysande möjlighet att ha speciella annonser även för
smarta telefoner eller surfplattor. För
bästa möjliga upplevelse anpassar vi
sajten beroende på vilken typ av skärm
som besökaren använder. Fördelen för
dig som annonsör är att din annons
alltid visas i relevant miljö och på rätt
sätt.

MOBIL-APP

Vi ger dig även möjlighet att annonsera
direkt i vårt nyhetsbrev som distribueras per e-post till tusentals mottagare.
Du får här en exklusiv möjlighet att nå
läsaren och betalar endast för exakt så
många läsare som du faktiskt når med
annonsen.

Webben är inte allt, du kan även nå dina
kunder genom speciella annonslösningar
i vår app, där vi publicerar hela tidningen
digitalt. Här finns möjligheter att ladda
din annons med videofilm, driva läsaren
direkt vidare till flera olika sidor på din
egen sajt eller till låg kostnad utöka din
annonsering med fler sidor. Läsarna gillar interaktiva annonser!

WWW.VIBILAGARE.SE – DATOR
REKT. S

PANORAMA

REKT. M

SKYSKRAPA

Format

Max Mb*

CPM**

PANORAMA S

980x120

70kB

150

PANORAMA M

980x240

70kB

200

REKTANGEL S

300x120

40kB

50

REKTANGEL M

300x250

40kB

75

SKYSKRAPA

300x600

70kB

120

* Övrig teknisk information – se sista sidan.
** CPM=Kostnad/1000 visningar
Kontakta oss om du önskar annonser i andra format.

För annonsering på vårt nätverk
Motorvärlden – kontakta våra
säljare för offert

Genom vårt nätverk
Motorvärlden
kan vi erbjuda över
1.5 miljoner sidvisningar
över
varje vecka och du når
are,
änd
200.000 unika anv
t
nte
me
seg
inom
motor.

WWW.VIBILAGARE.SE – MOBIL
Format

Max Mb*

CPM**

SMALL

320x80

70kB

150

MEDIUM

320x160

70kB

200

LARGE

320x230

70kB

225

XL

320x320

70kB

250

HEAVY

320x400

70kB

300

SMALL

MEDIUM

LARGE

XL

* Övrig teknisk information – se sista sidan.
** CPM=Kostnad/1000 visningar

NYHETSBREV
PANORAMA

Format

Max Mb*

Pris

580x400

70kB

1:-/öppnat brev

PANORAMA Placeras i artikelflödet på position 2 eller 3.
* Övrig teknisk information – se sista sidan.

PANORAMA

PANORAMA

HEAVY

ANNONSERING PRINT

OBS!

TEXTANNONS (Bredd x höjd i mm)
UPPSLAG

* + 5 mm skärsmån
på utfallande format.
Pristillägg på begärd
placering 10%.

1/1-SIDA*

69 000:-

1/1-SIDA

UPPSLAG

1/2-SIDA

1/1 BAKSIDA

47 900:-

27 400:-

68 900:-

1/1-SIDA BAKSIDA

1/2-SIDA LIGGANDE

Utfall: 210x297 mm
Utfall: 210x270 mm
Satsyta: 190x264 mm
Satsyta: 185x252 mm
* 2:a/3:e omslag: 52 690:-

Utfall: 420x297 mm
Satsyta: 400x264 mm
* 1:a uppslag: 76 000:-

Satsyta: 184x130 mm
Utfall: 210x146 mm
1/2-SIDA STÅENDE

Satsyta: 90x264 mm
Utfall: 105x297 mm

OBS! Utfallande annonser skall ha en skärsmån på 5 mm.

1/4-SIDA

1/8-SIDA

17 900:-

11 700:-

KONTAKT
1/4-SIDA

Ordinarie: 90x130 mm
Liggande: 184x62 mm

MEDIESÄLJARE

1/8-SIDA

Lars Eriksson, 08-736 12 25
lars.eriksson@okforlaget.se

Ordinarie: 90x62 mm
Stående: 42x130 mm

BILAGOR

BILAGEPRISER 2018

FORMAT. Största format för enkla instick i Vi Bilägare är 190x277 mm.
LEVERANSADRESS. Se sista sidan. OBS! Märk bilagan med titel och utgåva. Kopia på

bokad bilaga ska skickas till: OK Förlaget, Traffic ViB, Box 23 800, 104 35 Stockholm.
KREATIVA BILAGOR. Många väljer en bilaga som rätt och slätt är instucken i tidningen
(”drop out”) men det hindrar inte att du kan välja en egen kreativ lösning som passar
ditt budskap. Kanske ”altarskåp” eller häftad som ”extra rygg”? Du kan få din bilaga
”inhäftad” *eller ”limmad på en sida”. Det mesta är möjligt. Ring oss och berätta om
dina önskemål så får du en offert av oss.

VIKT (g)

PRIS per st

20

1,10 kr/st

40

1,30 kr/st

60

1,50 kr/st

80

1,70 kr/st

100

1,90 kr/st

För större bilagor eller selekterad upplaga, kontakta
våra säljare. Kostnad för inplastning kan tillkomma.

UTGIVNINGSDAGAR 2018 med reservation för ändringar
UTGÅVA

UTGIVNING

MATERIAL TILL OSS

BILAGA TILL TRYCKERI *

2018-01-02

1/2018

2018-01-16

2017-12-27

2/2018

2018-02-06

2018-01-17

2018-01-23

3/2018

2018-02-20

2018-01-31

2018-02-06

4/2018

2018-03-06

2018-02-14

2018-02-20

5/2018

2018-03-27

2018-03-07

2018-03-13

6/2018

2018-04-17

2018-03-28

2018-04-03

7/2018

2018-05-08

2018-04-18

2018-04-24

8/2018

2018-05-29

2018-05-09

2018-05-15

9/2018

2018-06-12

2018-05-23

2018-05-29

10/2018

2018-07-03

2018-06-13

2018-06-19
2018-08-07

11/2018

2018-08-21

2018-08-01

12/2018

2018-09-04

2018-08-15

2018-08-21

13/2018

2018-09-18

2018-08-29

2018-09-04

14/2018

2018-10-02

2018-09-12

2018-09-18

15/2018

2018-10-23

2018-10-03

2018-10-09

16/2018

2018-11-13

2018-10-24

2018-10-30

17/2018

2018-11-27

2018-11-07

2018-11-13

18/2018

2018-12-11

2018-11-21

2018-11-27

* Bilagor – skall levereras direkt till tryckeriet – se adress sista sidan.

MARKNADEN
Vi Bilägare är idag Sveriges största biltidning med en räckvidd på ca 226.000*
läsare. Tidningen grundades 1930 och
kommer ut med 18 nr per år. Under åren
har Vi Bilägare fått en stor och trogen
läsarskara.
OPINIONSBILDARE Som oberoende, kritiskt granskande tidning har Vi Bilägare
uppnått ett sunt och starkt renommé.
Det visar sig genom att våra artiklar och
testresultat används frekvent och citeras i
andra medier och reklam.

ÅRETS BIL Ett bra exempel på vår genomslagskraft är ”Car of the Year” där Vi
Bilägare är en av sju europeiska tidningar
i organisationen runt utmärkelsen. ”Car of
the Year” följs varje år noggrant av motorbranschen i hela Europa och vi är mycket
stolta över att få vara en del av arbetet
med detta.
VÅRA TESTER ÄR UNIKA. Vi Bilägare är
den enda tidningen i världen som har en
avancerad ljustestanläggning där vi testar
ljus på bilar. Vårt långteststall med bilar

som synas under minst 4 000 mil ger
insikter som ingen annan på marknaden
kan ge och vår stora årliga konsumentundersökning, Autoindex, ger svar på vilka
bilproducenter som lyckats bäst under
året.
På VIBILAGARE.SE hittar du gedigna tester, provkörningar, TV-inslag och podcasts.
Vi har i snitt 150.000 unika besökare och
550.000 sidvisningar i veckan. För aktuell
statistik besök ocast.com

* Orvesto 2016:Helår

KONTAKT
FÖRETAGSANNONSER

ÖVRIG INFORMATION
UTGIVARE

Lars Eriksson, 08-736 12 25
lars.eriksson@okforlaget.se

OK Förlaget

EFTERTEXT/GALLERIAN

Niklas Carle

ANNONSTRAFFIC

Kontokunder – 20 dagar, övriga kunder –
kontant förskott. Samtliga priser inkluderar reklamskatt.

Leif Norberg, 0709-300 395
leif.norberg@lnmedia.se
Ingela Cassidy, 08-736 12 24
annons@okforlaget.se
CHEFREDAKTÖR

Niklas Carle, 08-736 12 19
niklas.carle@vibilagare.se

ANSVARIG UTGIVARE

BETALNING

GRANSKNING

+10% på priset

AVBOKNING

Ska göras inom 14 dagar från utgivningsdag. Tidningens ansvar är begränsat till
högst annonskostnaden. För skada på
grund av uteblivet eller felaktigt införande
ansvaras ej. I övrigt gäller TU:s normer för
annonsering.

HEMSIDA

Senast 1 vecka före materialdag.

ADRESS

Sättningskostnad tillkommer med 800 kr/
tim.

www.vibilagare.se
Box 23800, 104 35 Stockholm.
Besöksadress: Ynglingagatan 12, 10 tr

ANNONSMATERIAL
PRINT
FÄRG

Alla bilder i CMYK, 300 dpi, total färmängd max 300%. Ej dekorfärger. Vektorobjekt i CMYK. Bilder och objekt som
ligger kvar i RGB eller dekorfärg kommer
att konverteras av oss.
ICC PROFILER

Annonser på inlagesidor:
PSO_LWC_Improved_eci.icc
Annonser på omslagssidor:
ISOcoated_v2_300_eci.icc
PDF

PDF-fil (PDF/X-4:2010) skapad med högupplöst data. Samtliga typsnitt skall vara
inbäddade.
Vi tar inte emot öppna dokument.

BEGÄRD PLACERING

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja
annonser.

ANNONSPRODUKTION

PASSMÄRKEN OCH UTFALL

Utfallande annonser skall göras med 5
mm skärsmån samt passmärken (med 4
mm förskjutning). Övriga annonser skall
levereras i exakt format utan utfall och
utan passmärken. Se även till att text och
objekt inte ligger närmare kanten än 4-5
mm (säkerhetsmarginal).

WWW.VIBILAGARE.SE
TEKNISK INFORMATION

Banner till vibilagare.se, mobil och nyhetsbrev levereras som GIF, JPG, PNG, HTML5.
Max vikt ca 70 kB.

BILAGOR
LEVERANS

Bilagor levereras direkt till tryckeriet, se
tidsplanen för deadline. Kontakta traffic/
säljare för adressen. OBS! Notera titel och
utgåva samt på leveransen.

REKLAMATION

Kopia på bokad bilaga ska skickas till:
OK Förlaget, Traffic ViB, Box 23 800,
104 35 Stockholm.

MATERIALLEVERANS
E-POST

annons@vibilagare.se
FTP

ftp.okforlaget.se
Anv. namn: vibilagare, Lösenord: annons
FILNAMN

Döp filen med annonsör, utgåva samt format, ex: ”Annonsör_ViB0818_90x264.pdf”.

KONTAKT

För övriga frågor om annonsmaterial eller
materialleverans kontakta traffic:
annons@okforlaget.se

