
ANNONSINFORMATION &

PRISLISTA 2017
– PRINT & DIGITALT –

Välkommen till  
Sveriges ledande  

fiskemedia!



HOS OSS når du alla de trogna läsarna av de 
marknadsledande magasinen Fiskejournalen och Allt 
om Flugfiske. Dessutom erbjuder vi dig att exponera 
ditt budskap på Sveriges mest besökta nyhetssajt för 
sportfiskare samt i vårt nyhetsbrev som når 50 000 
sportfiskare varje vecka.
 
Den ledande fiskesajten
Här är er digitala motorväg, utan 
hastighetsbegränsning, till 
landets sportfiskare. Era 
budskap förmedlas snabbt 
och smidigt till rätt målgrupp 
via mobil, surfplatta och dator. 
För de allra flesta har det blivit en 
vardagsrutin att vistas i vår digitala 
värld med nyfikenhet på stora 
fiskar, fiske-, miljö- och prylnyheter.
Genom våra sociala medier och 
nyhetsbrev når vi dagligen landets 
sportfiskare var de än befinner sig. Via 
de digitala kanalerna når ni till stor del 
dessutom nya kunder – en något yngre 
målgrupp, där faktiskt cirka 25 procent 
av besökarna är kvinnor.
 
FISKEJOURNALEN – den stora breda 
publiken
Ända sedan det första numret av 
Fiskejournalen såg dagens ljus 1974 har 
tidningen behållit sin särställning som 
Sveriges i särklass största fristående 
sportfisketidningen. Vårt recept för att 
nå den stora breda sportfiskepubliken 
har stått sig i över 42 år, vilket gör valet 
enkelt för både de medvetna läsarna och 
annonsörerna. Såklart hänger vi med 
läsarna ända ut till vattnet som enkelt läser 
tidningen i mobilen eller på läsplatta.

Två nya specialtidningar!
2016 lanserade vi magasinet GÄDDA, en vass 
specialtidning som riktade sig till landets stora skara 
av gäddfiskare. Det blev en sådan succé att vi nu 
har sjösatt även magasinet ABBORRE. Under 2017 
har du alltså två vassa magasin där du kan rikta din 
annonsering för att nå dessa två växande målgrupper
 
ALLT OM FLUGFISKE – bredd och skärpa
Sveriges största och ledande flugfiskemagasin Allt 

om Flugfiske har nu blivit ännu starkare. Under 
2016 ökade vi utgivningen till sex utgåvor, något 

som visade sig vara en riktig satsning både 
för läsarna och dig som annonsör. Här når 
du både den stora bredden av flugfiskare 
plus den lite vassare skaran som kräver lite 
mer. Såklart hänger även Allt om Flugfiske 
med läsarna ända ut till vattnet som enkelt 

läser tidningen i mobilen eller på läsplatta.
  
Boka din annonsering
Du hittar information om format, 
utgivningsdagar samt priser både för 
tidningen och webben här i annonsprislistan. 
Diskutera dina marknadsföringsplaner med 
vår annonschef Håkan Otterberg, som nu 
simmar in på sitt 28:e år i vårt fiskemediahus. 
Han har koll på det mesta i branschen och 
hjälper dig att få bästa utväxling på dina 
satsningar. 

 
Simma lugnt!
Martin Falklind,  
chefredaktör Fiskejournalen

Nu är det enkelt för dig som annonsör att välja  
huvudmedia när du vill nå Sveriges mest  

sportfiskeintresserade konsumenter. 



TIDNINGEN FISKEJOURNALEN firade för ett par år sedan 40 årsjubileum genom 
att gå ihop med tidningen ”Fiske för Alla” och når nu fler hängivna sportfiskare än någonsin. 
Med ännu mer muskler och Sveriges samlade toppskribenter inom sportfiske, är vi nu inte 
bara den största och mest läsvärda fristående fisketidningen. Vi kommer också att kunna satsa 
ännu mer på att engagera våra läsare genom tävlingar, events och aktiviteter.

Fiskejournalen är mer än en tidning, den är en fiskekompis. Med totalt nio utgåvor varav två 
specialnummer, Gädda och Abborre, per år och samtidigt ett konstant flöde på en av Sveriges 
absolut största sportfiskesajter är vi ständigt vid läsarnas sida.

”SVERIGES I SÄRKLASS STÖRSTA 
FRISTÅENDE SPORTFISKETIDNING”

Chefredaktör: Martin Falklind



FORMAT & PRISER

LÄMNA DIN ANNONS SÅ HÄR
• Vi vill ha din annons i PDF-format.

• Bilder ska ha en upplösning på 300 dpi och färgerna 
ska vara CMYK.

• För utförligare teknisk specifikation, gå in på  
http://svenskamedia.se/annonslamning

• Din tryckklara annons ska vara Fiskejournalen  
tillhanda senast på angiven materialdag. 

• Du lämnar den enklast genom att använda vårt 
webbinskick på; 
http://svenskamedia.se/annonslamning

• Vid problem med ovanstående kan du i undantagsfall 
skicka ditt material till; 
hakan.otterberg@svenskamedia.se

UPPSLAG
450 x 297 mm

(+ 5 mm utfall runt om)

 53 800 kr

Priserna förutsätter tryckfärdigt original!
Samtliga priser exkl. moms.

Bilaga enligt offert. 

BAKSIDA
225 x 270 mm

(+ 5 mm utfall runt om)

31 000 kr

Glöm inte 5 mm 
utfall åt alla håll!

Lägg inte text  
närmare än 10 mm 

från ytterkant!

HALVSIDA
    225 x 145 mm
el. 112 x 297 mm

(+ 5 mm utfall runt om)

15 300 kr

HELSIDA
225 x 297 mm

(+ 5 mm utfall runt om)

26 900 kr

Vi gör ständigt nya och noggranna 
läsarundersökningar. De visar bland 
annat att det första våra läsare 
kastar sig över är nya prylar och de 
senaste fiskenyheterna, för att i tur 
och ordning beta av i snitt 88 procent 
av tidningen. Våra läsare går i snitt 
tillbaka till tidningen 4,5 gånger och 
hela 80 procent av läsarna sparar 
tidningen. Detta är sensationella siffror 
i tidningssammanhang och ett tecken 
på att vi har lyckats med innehållet. 
Det gör också att vi vågar lova en stor 
exponeringseffekt till våra annonsörer. Finns nu även 

som e-magasin.



Vill du få största möjliga utdelning med en annons i mindre format är Fiskeboden ditt perfekta 
forum! Här hjälper vi våra läsare att hitta fiskeguider, camper, stuguthyrning, praktiska fiske-
prylar, utbildning, resor… listan kan göras lång. Ju fler införanden du bokar inom en 
tolvmånadersperiod, desto förmånligare blir priset. (För teknisk specifikation och 
leveransvillkor, se nästa sida.)

FORMAT & PRISER

FISKEBODEN – SMÅ ANNONSER MED STOR PUBLIK

1/4 SIDA
98,5 x 122 mm

5 900 kr/nr 
(vid bokning av 3 nr)

4 900 kr/nr 
(vid bokning av 6 nr)

4 000 kr/nr 
(vid bokning av 9 nr)

1/2 SIDA (S)
98,5 x 250 mm

9 900 kr/nr 
(vid bokning av 3 nr)

8 500 kr/nr 
(vid bokning av 6 nr)

7 000 kr/nr 
(vid bokning av 9 nr)

1/8 SIDA
98,5 x 58 mm

3 600 kr/nr 
(vid bokning av 3 nr)

2 950 kr/nr 
(vid bokning av 6 nr)

2 400 kr/nr 
(vid bokning av 9 nr)

1/2 SIDA (L)
203 x 122 mm

9 900 kr/nr 
(vid bokning av 3 nr)

8 500 kr/nr 
(vid bokning av 6 nr)

7 000 kr/nr 
(vid bokning av 9 nr)

Priserna förutsätter 
tryckfärdigt original!

Samtliga priser 
exkl. moms!

1/8

1/2

1/4 

1/2 
(S)



NUMMER TIDNING I BUTIK MATERIALDAG ANTECKNINGAR

1
Jan/Feb 22/12-16 20/11-16

2
Mars/April 21/2 26/1 BÅTSPECIAL

3
GÄDDA 11/4 6/3

TEMANUMMER GÄDDA
(I butik i två månader)

4 
Maj 25/4 15/3 HÄR FISKAR DU

5
ABBORRE 13/6 4/5

TEMANUMMER ABBORRE
(I butik i två månader)

6
Jul/Aug 29/6 19/5

7
September 29/8 20/7

8
Okt/Nov 10/10 25/8

9
December 21/11 13/10

UTGIVNINGSPLAN 2017 – FISKEJOURNALEN
Här kan du se när Fiskejournalen kommer ut till våra – och dina – kunder under 2017, och när 
ditt annonsmaterial måste vara oss tillhanda för att hinna komma med i det aktuella numret (se 
spalten materialdag). OBS! Tiderna gäller tryckfärdigt material enligt specifikationen 
på föregående sida. Är du osäker på om ditt annonsmaterial uppfyller kraven, eller behöver 
någon form av hjälp vad gäller utförandet, ber vi dig kontakta oss i god tid!

NYTT  
FÖR  
I ÅR!



VAD STÅR FISKEJOURNALEN FÖR?

RÄCKVIDD FÖR FISKEJOURNALEN (ORVESTO)



Allt om Flugfiske har verkligen befäst ställningen som det ledande magasinet för 
Sveriges ökande skara flugfiskare och flugbindare. Vi har skapat ett komplett fugfiskemagasin 
som har allt flugfiskepubliken behöver, oavsett om man är nybörjare eller proffs. Med 
sex fullmatade utgåvor skrivna av de bästa skribenterna samt en utbyggd flugbindardel 
med välkände Johan Klingberg, blir Allt om Flugfiske en upplevelse för hjärnan, ögat och 
flugbindningsfingrarna. 2017 vässar vi vår bevakning på prylar och utförliga tester. 

Allt om Flugfiske – 100% flugfiske!

Chefredaktör: Johan Klingberg

FLUG- 
FISKARNAS 

SJÄLVKLARA 
FÖRSTAVAL



FORMAT & PRISER

UPPSLAG
450 x 297 mm

(+ 5 mm utfall runt om)

39 300 kr

HELSIDA
225 x 297 mm

(+ 5 mm utfall runt om)

19 900 kr

Priserna förutsätter 
tryckfärdigt original!

Samtliga priser exkl. moms.
Bilaga enligt offert. 

HALVSIDA
    225 x 145 mm
el. 112 x 297 mm

(+ 5 mm utfall runt om)

13 500 kr

BAKSIDA
225 x 270 mm

(+ 5 mm utfall runt om)

23 000 kr

Glöm inte 5 mm 
utfall åt alla håll!

Lägg inte text  
närmare än 10 mm 

från ytterkant!

KVARTSSIDA
  225 x 75 mm

el. 112 x 148 mm
(+ 5 mm utfall runt om)

7 900 kr

LÄMNA DIN ANNONS SÅ HÄR
• Vi vill ha din annons i PDF-format.

• Bilder ska ha en upplösning på 300 dpi och färgerna 
ska vara CMYK.

• För utförligare teknisk specifikation, gå in på  
http://svenskamedia.se/annonslamning

• Din tryckklara annons ska vara Fiskejournalen  
tillhanda senast på angiven materialdag. 

• Du lämnar den enklast genom att använda vårt 
webbinskick på; 
http://svenskamedia.se/annonslamning

• Vid problem kan du i undantagsfall skicka ditt mate-
rial till; hakan.otterberg@svenskamedia.se



Vill du få största möjliga utdelning med en annons i mindre format är Flugfiskeboden ditt per-
fekta forum! Här hjälper vi våra läsare att hitta fiskeguider, camper, stuguthyrning, praktiska 
fiske prylar, utbildning, resor… listan kan göras lång. Ju fler införanden du bokar inom en 
tolvmånadersperiod, desto förmånligare blir priset. (För teknisk specifikation och leve-
ransvillkor, se nästa sida.)

FORMAT & PRISER

FLUGFISKEBODEN – SMÅ ANNONSER MED STOR PUBLIK

1/8 SIDA
98,5 x 58 mm

3 000 kr/nr 
(vid bokning av 3 nr)

2 400 kr/nr 
(vid bokning av 6 nr)

1/2 SIDA (L)
203 x 122 mm

8 500 kr/nr 
(vid bokning av 3 nr)

6 950 kr/nr 
(vid bokning av 6 nr)

1/2 SIDA (S)
98,5 x 250 mm

8 500 kr/nr 
(vid bokning av 3 nr)

6 950 kr/nr 
(vid bokning av 6 nr)

1/4 SIDA (S)
98,5 x 122 mm

4 900 kr/nr 
(vid bokning av 3 nr)

4 000 kr/nr 
(vid bokning av 6 nr)

Priserna förutsätter 
tryckfärdigt original!

Samtliga priser 
exkl. moms!

1/8

1/2
(L)

1/4 

1/2 
(S)



NUMMER TIDNING I BUTIK MATERIALDAG ANTECKNINGAR

1 5/1 17/11 -15

2 2/3 18/1

3 27/4 14/3

4 22/6 13/5

5 24/8 10/7

6 26/10 11/9

UTGIVNINGSPLAN 2017 – ALLT OM FLUGFISKE
Här kan du se när Allt om Flugfiske kommer ut till våra – och dina – kunder under 2017, och när 
ditt annonsmaterial måste vara oss tillhanda för att hinna komma med i det aktuella numret (se 
spalten materialdag). OBS! Tiderna gäller tryckfärdigt material enligt specifikationen 
på föregående sida. Är du osäker på om ditt annonsmaterial uppfyller kraven, eller behöver 
någon form av hjälp vad gäller utförandet, ber vi dig kontakta oss i god tid!



VAD STÅR ALLT OM FLUGFISKE FÖR?

RÄCKVIDD FÖR ALLT OM FLUGFISKE (ORVESTO)



”SVERIGES STÖRSTA DIGITALA  
MEGAFON TILL SPORTFISKARE”

FISKEJOURNALEN.SE - SPORTFISKEFORUM.SE - ALLTOMFLUGFISKE.SE 

Fiskejournalen Allt om Flugfiske

@Fiskejournalen

@Fiskeskvaller

@Fiskejournalen

”Content utan räckvidd – 
som fest utan gäster.”

Även grymt bra, relevant och välproducerat 
innehåll behöver någon form av trafik- 
strategi – köpt räckvidd. Det skriver  
Carl Wåreus, vd på Forsberg & Co.

Consumers don’t hate 
ads, they just hate ir-

relevant, poorly made, 
poorly placed ads.

40 000 
besök / vecka

80 000 
sidvisningar / vecka

28 000

10 000

1 500

2,7 miljoner

50 000

Snitt under perioden 1/1 – 28/10 2016.

nyhetsbrevsmottagare
varje vecka

DIGITALT



BANNER – FORMAT & PRISER

LÄMNA DIN ANNONS SÅ HÄR

BANNER – NYHETSBREV

• Vi accepterar följande filformat: jpg, gif, script och 
HTML. Maxvikt: 100 kb

• Leverans sker till hakan.otterberg@svenskamedia.se 
alternativt annons@svenskamedia.se.  
Ange fiskejournalen.se i ämnesraden.

En banner i vårt nyhetsbrev når cirka 50 000 
köpsugna sportfiskare varje vecka på bästa 
”webb-tid”.
Format: 468 x 360 pixlar 

Pris: 8 000:- / vecka

En banner hos oss ligger på både fiskejournalen.se, 
sportfiskeforum.se och alltomflugfiske.se såväl på 
frontsidorna som på samtliga undersidor. 

2  STANDARD
250 x 240 px

8 000 kr/mån

4  STOR
430 x 250 px

12 000 kr/mån

1  TOPP
980 x 300 px

12 000 kr/mån

OBS! Glöm inte  
att även leverera 
en 320 x 320 px!

.SE

3  SKYSKRAPA
250 x 480 px

12 000 kr/mån

5  WALLPAPER
”Bakgrundsannons” 

Kontakta för mer info.

10 000 kr/vecka

SPORTFISKEFORUM.SE - ALLTOMFLUGFISKE.SE 

1

3

4

5

2

MOBIL
320 x 320 px

Ingår vid bokning 
av standard, topp 

eller stor.

Priserna förutsätter 
publiceringsfärdigt 

original!



SPONSRADE INLÄGG

På våra sajter finns det möjlighet att publicera så kallade native/sponsrade artiklar, dvs 
artiklar som är tydligt annonsmärkta och med ett innehåll som betalats av annonsören. Native 
annonser produceras av annonsören eller av oss mot offert. 
Så här marknadsförs och visas artikeln: Artikeln ligger låst som tredje artikel i startsidans 
notisflöde under en vecka, sedan flyttas den vidare ner i flödet. Dock fortsätter den att finnas 
på sajten och förblir sökbar. Artikeln visas på fiskejournalen.se och alltomflugfiske.se (enbart 
flugfiskerelaterat material) vi puffar ut artikel på samtliga sociala medier samt i vårt nyhetsbrev 
vid ett tillfälle under bokad vecka. Ett sponsrat inlägg kan innehålla text, bilder, bildspel, 
filmklipp och länkar.

Pris: 10 000:- + ev. produktion



KONTAKT

ANNONSCHEF

Håkan Otterberg
Fiskejournalen, Allt om Flugfiske och Fiskejournalen.se

HÄR FISKAR DU 2018 – Made in Jämtland
Ansvariga för projektet Här fiskar du 2018 i Fiskejournalen och Allt om Flugfiske.

Jerker Jämthagen
E-post: jerker@rime.se   Telefon: 070-130 14 13

Erik Hermansson
E-post: erik@rime.se  Telefon: 072-067 76 67

Telefon: 0302-244 46   Mobil: 070-631 95 75 
E-post: hakan.otterberg@svenskamedia.se


