ANNONSERA I SAMEFOLKET
NUMMER

5 2019

70 KR
100 PRIS
ÅRGÅNG

NUMMER 1 2019 ÅRGÅNG 100 PRIS 70 KR

2020

Samefolket lyfter aktuella, kulturella och politiska händelser bland
samer, minoriteter och urfolk. Vi går på djupet i stora frågor och
bevakar livsstil, utomhusliv och design liksom årets höjdpunkter, festivaler och möten. Samefolket är sedan 1918 den nära mötesplatsen
för läsare och annonsörer.
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Samefolket är det enda samiska magasinet för vuxna på svensk sida av Sápmi.
Tidningen sparas och ligger framme i offentliga rum. Våra läsare är ofta aktiva
i frilufts- och arbetslivet med intresse för sina rötter och sin identitet. Många
är entreprenörer inom hantverk, besöksnäring, mathantverk och rennäring.
Yrkesgrupper inom mänskliga rättighetsfrågor läser Samefolket för att hålla sig
uppdaterade i sitt arbete. Upplaga 1 350 ex. 7 nummer per år. Innehåll på svenska
med vissa texter på samiska.

Nyhet!

ANNONSPRISER
HELSIDA
Satsyta 180x240 mm
Utfallande 200x260+3 mm
9 850 kr

1/4-SIDA
Liggande 180x56 mm
Stående 87x115 mm
3 550 kr

1/2-SIDA
Liggande 180x115 mm
Stående 87x240 mm
5 900 kr
1/3-SIDA
Liggande 180x76 mm
Stående 56x240 mm
3 950 kr

BILAGOR
4 sid max stl. 200x260 mm 11 800 kr
8 sid max stl. 200x260 mm 12 500 kr
12 sid max stl. 200x260 mm 14 200 kr

1/8-SIDA
Liggande 87x56 mm
2 150 kr

Redan nu erbjuder vi ett begränsat
antal gratis bilagor i e-tidningen.
Kontakta vår säljare så får du veta
mer om hur vi kan hjälpa just dig att
nå ut på bästa sätt.

WEBB
Topbanner
Högerspalt
400x600
400x400
400x300
400x200
400x120

Samefolket utökar. Vi kommer nu
dessutom som e-tidning för att alltid
vara tillgängliga. Det firar vi på olika
sätt under året.

3 000 kr
2 000 kr
1 500 kr
1 200 kr
1 000 kr
800 kr

• Reklamskatt ingår. Moms tillkommer.
• Begärd placering 25% tillägg.
• Boka annons i flera nummer och få rabatt.
• Se leveransspecifikationer på nästa sida.

UTGIVNINGSPLAN 2020

KONTAKT

NR 1
NR 2
NR 3
NR 4
NR 5

Annonsstopp
Annonsstopp
Annonsstopp
Annonsstopp
Annonsstopp

NR 6
NR 7

Annonsstopp 14 oktober
Distribution 5 november
Annonsstopp 27 november Distribution 16 december

Jag heter LEILA NUTTI och är er
annonskontakt. Jag håller mig
uppdaterad på Sápmi och omvärlden för att göra en bra match
mellan läsare och annonsörer. Ta
gärna kontakt med mig om jag
inte redan har hört av mig.

10 januari
5 februari
31 mars
12 juni
2 september

Distribution
Distribution
Distribution
Distribution
Distribution

30 januari
25 februari
27 april
25 juni
24 september

annons@samefolket.se
076-805 73 43

MATERIALSPECIFIKATION
VIKTIGT NÄR DU LÄMNAR IN FÄRDIGT ANNONSMATERIAL
Levereras som tryckoptimerad PDF.
Alla bilder måste vara högupplösta (300 dpi).

BEHÖVER NI HJÄLP MED ANNONSPRODUKTIONEN?
VIKTIGT VID INLÄMNING AV ANNONSUNDERLAG:
Text
Skicka färdigt textmaterial direkt i e-postmeddelandet eller som bilaga i Wordformat.
Bilder och Illustrationer
Bilder måste vara högupplösta för att fungera i tryck. Bilder från webben går inte att trycka
eftersom de har ett format med för låg upplösning. Bilderna får inte vara infogade i Word
eller liknande dokument utan ska skickas som separata bildfiler.
Bildspecifikationer
Upplösningen måste vara 300 dpi. Filformat: .JPG .TIFF .EPS
Logotyper levereras som .EPS, .PDF eller JPG-filer.
Märkning
Allt annonsmaterial skickas till annons@samefolket.se
Skriv vilket företag eller organisation som bokat i rubriken
“FÖRETAGSNAMN - annons Samefolket”
Kostnad för annonsproduktion
Annonsproduktion debiteras per påbörjad halvtimme.
Pris 325:-/halvtimme (650:-/tim).
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Hållbarhet
Samefolket är Svanenmärkt.
Genom vår e-tidning kan du nå ut med bilagor digitalt.

S

Avbeställning
Annulering av bokad annons görs endast genom skriftligt besked till annons@samefolket.se
senast 14 dagar före materialdag. Vid avbokning efter det debiteras 75% av annonspriset.
Vid avbokning av beställd och bekräftad annons efter materialdag förbehåller vi oss rätten
att debitera fullt annonspris.

Miljömärkt trycksak
3041 0010

Låt oss hjälpa till
Du och din annons är viktig för oss. Vi vill göra vårt yttersta för att den ska bli som bra som
möjligt. Utanför redaktionen finns vårt team med kompetens inom sälj och marknadsföring.
Tveka inte att fråga, vi bjuder gärna på goda råd om hur du kan planera och stärka ditt
varumärke. Kontakta vår säljare så får du veta mer om hur vi kan hjälpa just dig att nå ut
på bästa sätt.
OBS! SISTA DAG FÖR INLÄMNING AV ANNONSMATERIAL GÄLLER.
Datum finns under “UTGIVNINGSPLAN” på föregående sida.
Tack för att du annonserar hos oss!

samefolket.se

