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Läs, minns och njut!
Sveriges enda tidning som 
underhållande berättar om 
1900-talets vardagshistoria.

Minnenas Journal – Så levde vi förr

Minnenas Journal finns för dig som gillar att återuppleva 
allt det roliga från förr. En nostalgikick som sätter fart på 
minnet. Här får du läsa om 1900-talets vardagsliv, hur vi 
dansade, klädde oss och vad vi åt. Spännande öden som får 
dig att rysa och läsning om fina traditioner. 
En tidning för dig som älskar att resa i dina minnen.

Karl Zetterberg, chefredaktör

minnenas journal

www.minnenasjournal.nu

Antal utgåvor: 12 nr/år, 3 one shots 

Räckvidd: 16 500 (TS helår 2013)

Åldersfördelning: 30–49 år, 5% 50–64 år, 26%,   

 65–79 år, 50%  80 år och äldre, 19%

Könsfördelning: 57% kvinnor, 43% män

Format: Storlek Pris/vecka:

Panorama:  980 x 240 pxl 3 000 kr

Modul:  300 x 250 pxl 2 000 kr

Helsida:  980 x 480 pxl 2 500 kr

På vår webbplats kan du, förutom att läsa utvalda 

artiklar, bloggar och tävla, njuta av härliga gamla 

journal- och reklamfilmer från hela 1900-talet.

annica Westerlund

annica.westerlund@svenskamedia.se  
Tel: 0651-69 90 18

annonsering

annonsbokning

tryckfärdig annons - ladda upp

koordinator
asa.arvidsson@svenskamedia.se • 0651-150 76

http://www.svenskamedia.se/annonslamning

Tryckfärdig annons lämnas via webbadressen ovan.
Uppladdningssida med formulär.

OBS! Ange tydligt: annonsörens namn, tidningens namn 
och utgåva. Lämna namn, telefon- eller mobilnummer så 
Svenska Media kan nå er för materialfrågor och korrektur.

annonsmaterial / produktion

Kontakta oss för information ang advertorials, bilagor, 
partner promotions och andra kreativa annonslösningar.

kreativa lösningar

Minnenas Journal målgrupp
Minnenas Journal riktar sig till en bred  
målgrupp av kvinnor och män.
Tidningen riktar sig i lika hög utsträckning  
till människor i storstäderna som på lands-
bygden.

Primär målgrupp:
• Kvinnor och män 50 +
• Utflugna barn
• God ekonomi 
• Intressen: hem, resor, mat, kultur, friluftsliv

Sekundär målgrupp:
• Retro och nostalgi är en växande trend bland 
yngre som gärna inreder sina hem och klär sig 
i nygammal design.
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