Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8

Manusstopp
18 januari
1 mars
26 april
14 juni
26 juli
30 augusti
4 oktober
15 november

Digital
27 januari
10 mars
5 maj
23 juni
29 juli
8 september
13 oktober
24 november

Utgivning
1 februari
15 mars		
10 maj
28 juni
3 augusti
13 september
18 oktober
29 november

Och i nummer 8-2021 har vi Skogssports uppskattade tävlingsprogram för tävlingsåret 2022 som bilaga.

2021 mediefakta

Här är Skogssports
datum för 2021

skogssport

Syns med sporten där
Sverige är bäst i världen
Vill Ni synas och marknadsföra era produkter/tjänster eller
tävlingar i en idrott där Sverige är bäst i världen?
Via vårt uppskattade magasin – Skogssport vänder vi oss till
samtliga 600 föreningar och totalt 87 000 medlemmar ute i landet.
Skogssport har en engagerad läsekrets och når även brett internationellt i orienteringsvärlden.
Vår friskvårdssatning hittaut har gjort succé med över 98 000 registrerade användare och totalt 5 miljoner besökta checkpoints.
På vår sida Eventor har vi årligen 30 miljoner sidvisningar, och
526 000 unika besökare.

Skogssport trycks i A4-format (210x297 mm)
4-färgstryck på miljömärkt tryckeri (V-tab i
Vimmerby) med Svanen. Tjockare omslagspapper.
Utgivning: 8 gånger/år (snitt 60 sidor per nummer)
Finns även i digital version, och sajten www.orienteringsmagasinet.se
Innehåll: Med egna journalister skapar vi intressant och relevant innehåll som lett till att tidningen är väl ansedd, vi har
dessutom en egen ungdomsredaktion och når på så vis även
den yngre generationen.
För förfrågan och bokning kontakta:
annons@orientering.se

Utgivningsplan Skogssport 2021
					
Nummer 1 			
Nummer 2 			
Nummer 3 			
Nummer 4 			
Nummer 5 			
Nummer 6 			
Nummer 7 			
Nummer 8 			

Bokning/material
18 januari		
1 mars 			
26 april 			
14 juni 			
26 juli 			
30 augusti		
4 oktober 		
15 november 		

Bilagor
Tävlingsprogram 2022, kommer som bilaga i nummer
8-2021. Sista dag för bokning av annonser till Tävlingsprogrammet är preliminärt 8 november.

Utgivning papper
1 februari		
15 mars			
10 maj 			
28 juni			
9 augusti
13 september		
18 oktober		
29 november		

Annonstema
Bank, försäkring, hus och hem
Studier och skor/kläder
Cyklar och friluftsliv
Idrottsprylar, gps-klockor
Resor och träningsläger
Pannlampor
Resor/läger

Annonstema
Innebär att vi sätter visst fokus i tidningen,
även redaktionellt, på detta tema.
Bra tillfälle att annonsera!

eventor.orientering.se samt
orienteringsmagasinet.se
Eventor är Svenska orienteringsförbundets tävlingkalender
där alla anmälningar till orienteringstävlingar i Sverige görs.
Många besökare under säsong. Perfekt ställe för dig som arrangör att synas på!
Orienteringsmagasinet.se är Skogssports nya digitala sajt med
daglig nyhetsbevakning.
Storlek
1 modul
2 moduler
4 moduler
Textannons

Mått
300 x 60 pixlar
300 x 120 pixlar
300 x 240 pixlar
160 tecken+länk

Pris/vecka Pris/månad
990
3500
1750 		5500
2990 		8900
750 		2500

För förfrågan
och bokning kontakta:
annons@orientering.se

Vi finns både som pappersmagasin och digitalt

skogssport
Annonsformaten i Skogssport 2021
Helsida
180 x 263 mm
Utfallande: 210 x
297 mm (+3 mm)

Halvsida
85 x 263 mm
180 x 129 mm

1/4-sida

1/8-sida

180 x 62 mm
85 x 129 mm

85 x 62 mm

Storlek 					Pris
1/1-sida 					13 900:1/2-sida		 			7 900:1/4-del					4 900:1/8-del 					2 700:1/9-del 					2 500:1/18-del 				1 300:-

1/9-del

1/18-sida

56 x 80 mm

56 x 40 mm

Inklusive 4-färg. Tidningen är momsbefriad. Ovanstående priser gäller färdigt annonsmaterial. Eventuell
produktionskostnad enligt överenskommelse.

