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STOR
520 x 400 Pixlar
Pris: 12 500 kronor
JPEG, max 100 kB

En unik tidning som når HELA convenience-branschen
•
•
•

Convenience Stores News (tidigare Servicehandlaren) når
beslutsfattare, butiker, kedjor och handlare i hela landet.
Vi har cirka 6000 mottagare.
Tidningen, som ges ut av branschorganisationen Convenience
Stores Sweden, har under olika namn funnits sedan 1930-talet.
Visste du att 21 procent av den svenska befolkningen
besöker en convenience-butik, varje dag!

MELLAN
520 x 300 Pixlar
Pris: 8 500 kronor
JPEG, max 100 kB

Vår bransch är således en utmärkt miljö för branding och nyhetslanseringar, och väl värd att satsa på. Med vårt nya digitala format finns
många fördelar. Tidningen ges ut mycket oftare än tidigare, läsaren
har den alltid tillgänglig och vi sparar dessutom både träd och miljö!

ANNONSINFORMATION
I vår digitala tidning finns det fyra annonsstorlekar att välja på.
Stor, Mellan eller Liten. Och så Premium såklart!

LITEN
520 x 200 Pixlar
Pris: 4 500 kronor
JPEG,max 100 kB

Väljer du Premium så är du garanterad den första, största och bästa
annonsplatsen som alltid syns. Läsaren behöver inte scrolla för att se
din annons!
Vår digitala tidning ges ut var fjortonde dag, med ett längre uppehåll
under sommaren och ett kortare runt jul och nyår.
Vår tidning lämpar sig utmärkt för både branding och nyhetslanseringar, och du kan självklart också välja att bifoga en länk till din
annons.

Annonserna i JPEG-format mejlas till
annons@conveniencestores.se
PREMIUM
520 x 500 Pixlar
Pris: 19 500 kronor
JPEG, max 130 kB
Premium - Bästa och första
annonsplatsen.
Läsaren behöver inte scrolla
för att se din annons!

Annonsen får vara max 100 kB.
Premium får max vara 130 kB.

Mängdrabatt! Vill du boka fler annonstillfällen under året så har
vi möjlighet att lämna rabatt på annonspriserna.
Kontakta oss gärna för mer information på 0736-347034.

UTGIVNINGSPLAN 2020
Utgivningsdag

Vecka

Sista materialdag

15 januari		
29 januari		

3		
5		

8 januari
22 januari

12 februari		
26 februari		

7		
9		

5 februari
19 februari

STOR
520 x 400 Pixlar
Pris: 12 500 kronor
JPEG, max 100 kB

11 mars			11		4 mars
25 mars			13		18 mars
8 april			15		1 april
22 april			17		15 april
6 maj			19		29 april
20 maj			21		13 maj
3 juni			23		27 maj
17 juni			25		10 juni

MELLAN
520 x 300 Pixlar
Pris: 8 500 kronor
JPEG, max 100 kB

INGEN TIDNING I JULI
12 augusti		
26 augusti		

33		
35		

5 augusti
19 augusti

9 september		
23 september		

37		
39		

2 september
16 september

7 oktober		
21 oktober		

41		
43		

30 september
14 oktober

4 november		
18 november		

45		
47		

28 oktober
11 november

2 december		
16 december		

49		
51		

25 november
9 december

LITEN
520 x 200 Pixlar
Pris: 4 500 kronor
JPEG,max 100 kB

PREMIUM
520 x 500 Pixlar
Pris: 19 500 kronor
JPEG, max 130 kB
Premium - Bästa och första
annonsplatsen.
Läsaren behöver inte scrolla
för att se din annons!

ANNONSERA PÅ VÅR HEMSIDA
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.
ANNONSFORMAT OCH PRIS

240 x 240 pixlar 1 950 kronor/4 veckor.
Mejla annonsen som jpeg (max 100 kB ) till
annons@conveniencestoresnews.se
Glöm inte ange vart den ska länkas.

Prenumerera
kostnadsfritt

PRENUMERERA
På vår hemsida conveniencestores.se kan du teckna en kostnadsfri
prenumeration på tidningen genom att bara ange din mejladress.
https://www.conveniencestores.se

KONTAKT
REDAKTION
Gunilla Pihlblad
0585 - 317 01 eller 070 - 550 95 20
redaktion@conveniencestoresnews.se
ANNONS
Ann Hedlund
08 - 505 970 37
annons@conveniencestoresnews.se
ann.hedlund@icloud.com

