MEDIAFAKTA

Format /priSer /utgivNiNgSdagar

PRINT 2012

annonssidoR

Marknadsför dig i Sveriges enda livsstilsmagasin för motorcyklar. En exklusiv produkt av bästa tekniska
kvalitet
Classic
Bikes
läsare1/2-sida
är kunniga
motorcyklister.
1/4-sida
1/2-sida stående
2/1-sidor
448 x 297som
mm gör dina annonser
liggande och köpstarka
1/1-sida 224 xrättvisa.
297 mm
1/1-sida 2:a,
3:e, 4:e omslag
+5 mm utfall
Textsidor
32 000 1kr,
Namnlöst-1
Marknaden 25 000 kr

+5 mm utfall
Textsidor: 17 000 kr,
Marknaden: 13 000 kr

224 x 297 mm
+5 mm utfall
22 000 kr

90 x 129 mm
4 995 kr 09-05-08

90 x 266 mm
8 000 kr

184 x 129 mm
8 000 kr

10.39.07

ANNONSPRISER 2019
baksida
Uppslag 2x1 sidor
1/2-sida (satsyta)

Utgivningsplan 2012

1/4-sida
Nummer

(satsyta)
2
3

Utgivningsdag

24/1

21/3

1/8-sida 21/12
(satsyta)20/1
Materialdag*
Specialutgåva

1/16-sida (satsyta)

mm
900:1/8-sida 11
liggande
90 x 63 mm
mm
13
900:2 995 kr
450 x 298 mm
21 900:97 x 274 mm (stående),
198 x 135 mm (liggande) 6 500:97 4x 135 mm
5
6
7
8
198 x 65 mm (liggande),
24/4
29/5
26/6
24/7
4627/3
x 274 mm
(stående)
3 900:9728/2
x 65 mm
21/3
25/4
24/5 2 200:22/6
46 x 135 mm (stående)
12/4, Utgivning 14/5
198Material
x 31 mm
(liggande
Classic Album - Turist på väg 2012
46 x 62 mm
1 250:-

225
x 298
1/4-sida
stående
43 x 266 mm
225
x 298
4 995 kr

1/8-sida stående
43 x 129 mm
2 995 kr

9

10

28/8

25/9

27/7

1/4 sida 54 x 298 mm
(plus 3 mm skärsmån)

1/1-sida
1/4-sida
liggande
184 x 63 mm
Omslagets
4 995 kr

1/2 sida
225 x 147 mm
(plus 3 mm
skärsmån)

1/2 sida 110 x 298 mm
(plus 3 mm skärsmån)

Vid utfallande format: Lägg till 3 mm skärsmån.
Utrymmet kan disponeras fritt inom beställt annonsformat.

1/16-sida
43 x 63 mm
1 995 kr

1/4placering:
sida +10%
Begärd
198 x 65 mm

11

1/423/10
sida
97 x 135 mm
24/8
21/9

12

1

26/10

23/11

1/8 sida
9727/11
x 65 mm 28/12

Material 12/10, Utgivning 13/11
Classic Album Nr 2

* För senaste uppdatering av materialdagar gå in på www.egmonttidskrifter.se

*Moms tillkommer på samtliga priser.

1/8 sida 198 x 31 mm

Vi hjälper gärna till med annonsproduktion,
kontakta Linus för mer information.

tekNiSk SpeCiFikatioN

Material/utgivningsdagar:
kReativa lösningaR
Nr 		
Material
Utgivning
Ni kanske vill göra något utöver det vanliga för att synas ännu mer. Då har vi många kreativa lösningar.
1-2019
		
3
december
20
december
Kontakta din säljare för att få veta mer. Information finns också på www.egmonttidskrifter.se
2-2019 		
4 februari
21 februari
annonspRodUktion
3-2019 		
1 april
18 april
Vi hjälper till med enklare annonsproduktion. Annonsmaterial som vi tar emot för produktion kan skickas i följande
filformat: PDF,
EPS,
TIFF,
JPG.
Allt
bildmaterial
bör
vara
300
dpi
för
bästa
möjliga
kvalité.
4-2019 		
3 maj
21 maj
Annonsproduktion nyproduktion 800:-/annons
5-2019 		
24 maj
13uppdatering
juni 300:-/annons
Annonsproduktion
		
24 juni
11 juli
leveRans6-2019
av annonsmateRial
Leveransadress:
annons@classicmotor.se
7-2019
		
22 juli
8 augusti
Döp materialet: format/kund/produkt/ Tidning/år/utg
8-2019
		 16 september
3 oktober
Ex. 11_kund_produkt_CM1203
FTP-adress: ftp.egmonttidskrifter.se, Login: classicannons , lösen: taunus,
9-2019
		
4
november
21
november
Adress: Egmont Tidskrifter, Annonshantering, 169 91 Solna
1-2020 		 2 december
19 december
avbokningsRegleR

Vid avbokning senare än 14 dagar före i prislistan angiven materialdag debiteras en bokningsavgift på 50% av värdet
av inbokat utrymme. Om avbokning sker senare än en vecka före materialdag, förbehåller vi oss rätten att fakturera
avtalat annonspris.

ANNONSBOKNING:

SNABB mateRialgUide
MATERIALGUIDE
snabb
Tryckfärdigt
material
Tryckfärdigt material
Allt
annonsmaterial,
som
sänds
Allt färdigt
färdigt annonsmaterial
som
skickas
in till
till tidningen ska
och kontrollerat
MOTORRAD,
skavara
varaklart
kontrollerat
och klart
för tryck. Levereras
som PDF-format.
för
Leveras i PDF-format.
+3
mmutfall
utfall
5
3 mm
Om
annonsen är utformad
att den går
Annonsmaterialet
ska skickasså
som
helt
ut till sidans
kant,
skautfall.
3 millimeter lägtryckfärdig
PDF med
35 mm
gas till som skärsmån.
300 dpi
dpi
300
Alla bilderbilder
i annonsen
ska ha ska
en ha en
Samtliga
i annonsen
minimiupplösning
dpi.
minsta
upplösningpåav300
300
dpi.
CMYK
CMYK
Alla bilderbilder
ska vara
definierade
Samtliga
i annonsen
skai CMYK.
vara
Dekorfärger (PANTONE)
konverteras
till
definierade
i CMYK. Eventuella
Dekorfärger
(CMYK.
PANTONE) måste konverteres til CMYK.

Öppna
Öppetdokument
dokument
Material,
somskickas
sänds som
somöppna
öppetdokudokument,
Material som
ment, Indesign
eller Quark
XPress,
måste
InDesign
eller Quark
Xpress,
måste
packas
packas
med innehållande
typsnitt.
med
innehållande
typsnitt,
fotonAlla
och
typsnitt och bilder bifogade.
illustrationer.
ICC-profiler för tryck kan laddas ned på www.egmonttidskrifter.se

kontakteR

LINUS BANKLER Mobil: 0708-555 662 E-post: linus.bankler@classicbike.se

Classic Bike,
För annonsbokning:
Ormbergsvägen
4
dan.larsson@egmont.se, 08-692
0181
11767 Stockholm

Se alla titlar på www.egmonttidskrifter.se

Frågor om annonsmaterial:
annons@classicmotor.se, växel: 08-692 01 00 Annonshantering

Materialadress: ola.osterling@classicbike.se

Marknadsför dig i Sveriges enda livsstilsmagasin för motorcyklar. En exklusiv produkt av bästa tekniska
kvalitet som gör dina annonser rättvisa. Classic Bikes läsare är kunniga och köpstarka motorcyklister.
Namnlöst-1 1

09-05-08 10.39.07

BANNERS 2019
Classic Bike på internet
Vi använder stora redaktionella resurser på den tryckta utgåvan av
Classic Bike, men vi ser samtidigt till att hålla läsarna informerade om
dagsaktuella nyheter via hemsidan www.classicbike.se. Classic Bike
finns också i digital form för läsning på alla typer av läsplattor, datorer
och smartphones. För helårsprenumeranter på Classic Bike är den här
tjänsten gratis.
På www.classicbike.se erbjuder vi också flera olika möjligheter till bannerannonsering, så att du snabbt och flexibelt kan marknadsföra kampanjer,
evenemang och erbjudanden. Classicbike.se är mycket välbesökt, bland
annat tack vare ett inbyggt diskussionsforum.
Bannerplatserna på classicbike.se delas in efter placering, vi har
wallpapers, toppbanners, höger- och vänsterbanners, samt banner efter den
första redaktionella nyheten. Allt för att tillfredsställa dina behov. Kolla in
prislistan här nedanför och ring Linus Bankler så berättar han mer.
Självklart är classicbike.se också mobilanpassad med plats för en speciell
mobilanpassad banner.

Banner-reklam på
www.classicbike.se
1) Wallpaper
1911x 905 endast bild utanför
hemsidan
1 vecka 
1 250 kr
2) Toppbanner
Topp bred 980 x 240 pixlar
1 månad
2 500 kr
3) Mittenbanner
600 x 300 pixlar
1 månad
1 500 kr
3) Videobanner
600 x 300 pixlar
1 månad
3 000 kr

4-5) Högerkolumn
250 x 360 pixlar
1 månad
250 x 250 pixlar
1 månad
6-7) Vänsterkolumn
200 x 300 pixlar
1 månad
200 x 200 pixlar
1 månad
Mobilbanner
300 x 200 pixlar 

Kontakta Linus Bankler
på 0708-555 662, som berättar
det senaste om vad som gäller för
annonsering på webben.

1.

1 250 kr
875 kr

2.

750 kr
500 kr

5.

ingår

6.
7.

Samtliga Classic Bike finns också
digitalt, exempelvis för iPad!
www.qiozk.com/paper/motorrad

4.

3.

