
 Sport & Affärer Premium 2020
Sport & Affärer satsar från år 2020 på ett premiumnummer  
som kommer med Dagens industri i början av december 2020

Numret sammanfattar det gångna idrottsåret och blickar in i det nya. Det här numret trycks 
på samma högkvalitativa vita och bestrukna papper som Di Weekend och med samma format. 
Skribenterna är alla experter var och en på sitt område. Som exempel sammanfattar sponsrings
experten Magnus Berglund sponsoråret, Gunnar Persson tar upp de mest spektakulära över
gångarna och spelaraffärerna inom svensk och inter nationell fotboll, Martin Kindgren skriver  
om årets höjdpunkter i sitt livslånga löpar äventyr. Vi publicerar vår riksbekanta ranking Sveriges 
främsta idrottskommuner, klubbarna med starkast varumärken (Demoskop), en färsk lista över 
planerade och beslutade idrottsanläggningar och givetvis vår välciterade Årssummering. Vi skriver 
om jämställd idrott, om de heta idrottsevenemangen och numret innehåller ett stort block vinter
sport med mycket mer. Tidningen distribueras med Dagens industris riks upplaga och delas ut 
under Professionell idrott som 2020 går i Stockholm i december. Det här är ett utmärkt tillfälle  
för våra annonsörer att få extra stark synlighet i en publikation som man vill spara extra länge. 
Givetvis går tidningen även att läsa digitalt på vår hemsida sportaffarer.se.

Vi vill gärna veta om ni är intresserade av annonsering i god tid då vår investering blir extra stor  
i och med det dyrare pappret. Därför har vi satt bokningsstopp till den 30/6 2020.
  
Hjärtligt välkommen som annonsör!
Ni får väldigt gärna även komma in med redaktionella uppslag och tips för oss på redaktionen.  
Maila idéer och eventuella frågor till: kontakt@sportaffarer.se

Tekniska specifikationer

Papper: GraphoCote, 
80 gram. Bestruket vitt 
”Weekendpapper”.

Omfång: 32 sidor

Tidningens skurna format: 
270 x 375 mm

ICC-profil: Anpassa efter 
magasinstryck på bestruket 
papper i heatset. Använd  
tex FOGRA39

Upplösning på bilder:  
300 dpi

Helsida 
Utfallande: 270 x 375 mm 
(+ 5 mm utfall)
Pris: 100 000 kr
 
Halvsida
Liggande 248 x 166 mm
Stående 122 x 336
Pris: 75 000 kr

Kvartsida
122 x 166 mm  
Pris: 40 000 kr
 

Åttondelssida 
122 x 81 mm  
Pris: 25 000 kr

Specialplaceringar

Mittuppslaget: 250 000 kr

Baksidan: 125 000 kr

Sidan 3: 115 000 kr

Under ledaren: 90 000 kr

Streamer 1an: 75 000 kr

Distribution: Dagens  
industris riksupplaga

Bokningsstopp:  
30/6, 2020

Materialdag: 10/11

Utgivning:  Vecka 50

ANNONSPRISER OCH TEKNISK SPECIFIKATION

Filformat: PDF-fil med  
in bäddade bilder och  
typsnitt. Använd  
PDF/X-4:2010 vid export  
av PDF, PDF-version 1.4  
eller 1.5. 4-färg och 2-färg 
ska sparas i CMYK-läge.  
Sv/v annonser ska sparas  
som gråskala.


