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En unik tidning som når hela convenience-branschen

UTGIVNINGSPLAN 2018
Nummer Utgivning Vecka Sista materialdag

Nr 1  31 januari  5  19 januari
Digital 1 Februari   8

Nr 2  16 mars  12  2 mars
Digital 2 April   15 

Nr 3  11 maj   19  27 april
Digital 3 Juni   24

Nr 4  30 augusti  35  17 augusti
Digital 4 September  38

Nr 5  12 oktober  41  28 september
Digital 5 November  44

Nr 6  30 november  48  16 november
Digital 6 December  50

CONVENIENCE STORES 
News

Convenience Stores News (tidigare Servicehandlaren) är convenience-
branschens ledande tidning. Vi når alla butiker, kedjor och handlare.
Tidningen ges ut av branschorganisationen Convenience Stores Swe-
den, och har en upplaga på cirka 10 000 exemplar.

Kategorierna trafikbutik, spel & tobaksbutiker och minilivs omsätter år-
ligen runt 26 miljarder kronor i bara förpackade varor. Av dessa butiker 
är drygt hälften med i en kedja. Ett av de få sätten att nå övriga butiker 
är genom tidningen Convenience Stores News, som når hela branschen. 

Visste du att 21 procent av den svenska befolkningen besöker en 
convenience-butik, varje dag! Branschen är således ett utmärkt skylt-
fönster för produkter och tjänster, och en marknadsplats för starka va-
rumärken!  Vår bransch är en utmärkt miljö för att lansera nyheter i, och 
väl värd att satsa på.

NYHET 2018 - vi dubblar antalet utgivningar 2018 genom vår di-
gitala utgåva. Ett superbra tillfälle för dig som annonsör. När du an-
nonserar i tidningen, får du en annonsplats utan kostnad i den digitala 
utgåvan med samma nummer. Papperstidningen innehåller fördjupade 
reportage och debattartiklar, medan den digitala utgåvan är mer inrik-
tad på aktuella händelser som nya produkter och tjänster, nyheter inom 
kedjorna, nya rörelser med mera. Här informerar vi också om nya för-
måner, utbildningar och annat inom branschorganisationen. Vi har även 
spalter från vår säkerhetschef, från våra jurister och samarbetsparters 
som försäkringar och kortinlösen.

NYHET 2018



UPPSLAG

Utfallande 500 x 350 mm + 5 mm
Satsyta 470 x 325 mm
Pris 81 750 kronor (Digital 0 kr)

HELSIDA

Utfallande 250 x 350 mm + 5 mm
Satsyta 225 x 325 mm*
Pris 49 500 kronor (Digital 0 kr)

HALVSIDA LIGGANDE

Utfallande 250 x 174 mm + 5 mm
Satsyta 225 x 160 mm
Pris 32 000 kronor (Digital 0 kr)

HALVSIDA STÅENDE

Utfallande 127 x 350 mm + 5 mm
Satsyta 110 x 325 mm
Pris 32 000 kronor (Digital 0 kr)

KVARTSSIDA

110 x 160 mm
Pris 18 500 kronor (Digital 0 kr)

FORMAT & PRISER TEKNISK INFO
Tidningens format: 250 x 350 mm

Tidningens satsyta: 225 x 325 mm

Spaltbredder: 52, 110, 168 och 225 mm

Tryckförfarande: Waterless

Papperskvalitet: LWC 80 gr

Färgmättnad: Max 320 %

Filformat: Tryckoptimerad PDF-version 1.4 med inklu-
derade teckensnitt. Distiller Joboption för skapande av 
PDF finns att hämta på www.mittmediaprint.se under 
Teknisk Guide. Ladda ner inställningsfiler. Välj Waterless-
paketet.

Färger: Endast 4 färger (CMYK). Se till att det ej finns 
några dekorfärger med i dokumentet innan ni sparar den 
digitala filen. 

Färgmängd: Bilder kan med fördel lämnas i RGB. ICC-
profil Adobe RGB 1998. Bilder kan alt. separeras med 
ICC-profil MMP_Bestr_320_95_v2. ICC-profil finns att 
hämta på www.mittmediaprint.se under Teknisk Guide. 
Ladda ner inställningsfiler. Välj Waterlesspaketet.

Bilder: Upplösningen på färgbilder och gråskalebilder 
skall vara 300 dpi ( i 100 % storlek). Streckbilder (bit-
mapp) bör ha en upplösning på minst 1000 dpi.

Typsnitt: Alla typsnitt som används i filen (även logoty-
per) skall inkluderas i filen. Truetype-typsnitt accepteras 
ej. Endast Postscript-typsnitt samt Opentype Postscript-
typsnitt. 

* Platsen på baksidan av tidningen är speciellt upp-
skattad då annonsen syns efter det att tidningen lästs 
klart. Lämna 30 mm upptill för adresstryck. 

Glöm inte utfall och skärmärken på annonserna 
som kräver det.

LEVERERA ANNONSER TILL OSS:

Ladda ner på FTP

Namnge den gärna så vi vet vilket företag den avser
Adress: ftp.mittmediaprint.se
Användarnamn: mmp
Lösenord: material

Skicka PDF

Använd inte å, ä, ö i namnet på annonsen.
Gå till www.mittmediaprint.se och gå till kundlogin
Användarnamn: mmp
Lösenord: proof
Välj: Ladda upp material

BILAGOR

BANNER
Utfallande 250 x 50 mm + 5 mm
Pris 5 000 kronor (Digital 0 kr)

När du annonserar i tidningen, får du en annonsplats 
utan kostnad i den digitala utgåvan med samma nummer.

NYHET 2018

Låt Convenience Stores News vara bärare av dina 
produktpresentationer, broschyrer, inbjudningar mm. 
Kontakta annonsavdelningen för mer information och 
prisuppgift.



www.conveniencestores.se

Vår hemsida är en populär plats för nätannonser. Utmärkt när du vill 
förstärka ditt budskap och nå marknaden snabbt och effektivt. Vi har 
i snitt mellan 2500 - 3000 besökare per månad. Du väljer fritt vilken 
period du vill finnas med på hemsidan. 

ANNONSFORMAT OCH PRIS

240 x 240 pixlar   1 950 kronor/månad.   

Mejla annonsen gif, jpeg eller swf  (max 100 kB ) till 
annons@conveniencestoresnews.se 
Glöm inte ange vart den ska länkas. 

ANNONS
Ann Hedlund
08 - 505 970 37
annons@conveniencestoresnews.se

REDAKTION
Gunilla Pihlblad
0585 - 317 01 eller 070 - 550 95 20
redaktion@conveniencestoresnews.se

TRYCKERI MITTMEDIA PRINT
010 - 709 78 31
prepress@mittmediaprint.se

För endast 654 kronor om året får du ditt eget rykande färska exemplar 
av tidningen direkt till ditt skrivbord. Önskar ni fler prenumerationer till 
samma företag så lämnar vi självklart rabatt på priset. 

Kontakta oss gärna för offert på 08-505 970 37 eller 
prenumeration@conveniencestoresnews.se

Convenience Stores News
c/o Företagarna
106 67 Stockholm 

www.conveniencestores.se

BEHÖVER DU REKRYTERA?

Genom en platsannons i Convenience Stores News når du männ-
iskor från hela branschen - handlare, leverantörer, grossister och 
myndigheter. Hitta dina nya medarbetare med hjälp av oss.

Kontakta annonsavdelningen för mer information och separat pris-
lista.

ANNONSERA PÅ VÅR HEMSIDA

PRENUMERERA PÅ TIDNINGEN


