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Via PROFFS kan du nå hela din marknad 12 gånger per år, där
varje utgivning har en TS-kontrollerad upplaga på 13 600 ex (2018). 
Genom möjligheten att även annonsera i vår app och på våra
hemsidor, Proffs och Queen of the Road, gör du ett träffsäkert
och rejält avtryck i branschen, året runt.
Enligt Mediafacts (TS) är vi dessutom den mest lästa tidningen,
i vårt fack, på nätet!

Annonspriser & utgivningsplan 2020

2018: 13 600 ex

Detta är
PROFFS
www.lastbilstidning.se

Tidningen Proffs riktar sig till alla som på något sätt sysslar
med vägtransporter. Redaktionellt arbetar vi självständigt och
oberoende av politiska, religiösa, kommersiella eller enskilda
intressen.
Chaufförer, åkerier, flyttfirmor, budfirmor, bilbärgare och verkstäder är några exempel på dem du når via våra medier.
Proffs redaktionella bas har fokus på vardagen för våra vägtransportörer. Vi skriver om allt ifrån produktnyheter och så kallade
”hemma-hos-reportage” till trafiksäkerhetsfrågor och nya regler
och lagar.
Men det som kanske gjort Proffs mest känt hos läsarna, är det
okamouflerade sättet som vi rapporterar om ”fuskare” och
”oseriösa aktörer” i branschen på. Vi anser nämligen att det
inte ska finnas, eller ens ges utrymme för, oegentligheter. Detta
sett ur ett rent konkurrensmässigt perspektiv. Självklart får alla
inblandade komma till tals i våra artiklar.

allmänna
upplysningar
TS-upplaga:
13 600 ex, noterad 2018
Medlem i Sveriges Tidskrifter
Utgivare:
Vägpress AB, tel. 08-653 83 80
Ansvarig utgivare:
Göran Rosengren, 0430-422 50
E-post: goran@vagpress.se
Annonschef:
Pekka Tikkanen, 08-653 83 80
E-post: annons@vagpress.se
Eftertext:
Leif Tennfors, 08-653 67 60
E-post: eftertext@vagpress.se
Hemsida:
www.lastbilstidning.se

Håller du med?
Ser du på branschen med samma seriösa blick som vi, då ska du
absolut synas i våra medier.
Mer om det redaktionella
Vill du veta mer om vår redaktionella inriktning i Proffs, är du välkommen att kontakta Göran Rosengren, chefredaktör på Proffs.
Du når Göran på tel. 0430-422 50 eller via e-postadressen:
goran@vagpress.se.
Annonsera
Prata annonsering, ring vår annonsavdelning på tel. 08-653 83 80,
08-653 67 60 eller mejla till: annons@vagpress.se.

2018: 13 600 ex

Pappers
tidningen

annonsmått
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Specialsidor, endast 4-färg
• Sidan 1 (255x45)
• Sidan 3
• 3:e omslag
• 4:e omslag

21.500:35.300:35.300:36.800:-

Uppslag

(515 x 365 mm)
Sv/v: 42.000:4-färg: 52.700:-

1/2 uppslag

(515 x 180 mm)
Sv/v: 32.000:4-färg:46.600:-

Tilläggskostnader
• Utfallande
• Begärd placering
• A4-format mm-pris
• Repro sv/v annons
• Repro färgannons

+10%
+10%
+20%
250:1.800:-

Eftertextpriser
Leverantörskontakten
Millimeterpris
Färgtillägg

1/1-sida

17:90/spmm
350:-

(255 x 365 mm)
Sv/v: 26.300:4-färg: 31.900:-

1/2-sida

(255 x 180 mm)
Sv/v: 14.900:4-färg: 20.500:255
202

Begbörsen:
17:90/spmm
Udda format
22.800:1/1-sida
13.400:1/2-sida
8.600:1/4-sida
OBS. Spaltbr. 40 mm. Ant. sp. 6.

150
100
47

mm

1 2 3 4 5

Branschens Hemsidor
Företagsnamn och webbadress
under rubrik i tidningen och klickbar
direktlänk, med er logotyp, på
3.000:-/år
tidningens hemsida.
1.000:-/år
Tillägg för fetstil
1.000:-/år
Tillägg för gul textfärg

Bilagor
• 0-20g 1:80 kr
• >20g begär offert

Digitalt material

EPS-, InDesign-, Photoshop-, Illustrator- och PDF-filer enligt tryckstandard.
Inkludera dokumentets samtliga bilder i eps CMYK 300 dpi och
alla PostScriptfonter (använd ej True-Type). Bifoga alltid utskrift på
annonsen. Vi arbetar i Mac-miljö.
Media: USB-sticka, FTP, E-post dock max 25 MB (ZIP).
För ytterligare tekniska upplysningar, ring 0430-422 50.

1/4-sida

(255 x 90 mm)
Sv/v: 8.000:4-färg: 13.600:-

Udda format

Spaltbredd: 47 mm
Millimeterpris:
17:90/spalt mm

Tekniska upplysningar
• Format: 278 x 378 mm
• Satsyta: 255 x 365 mm
• Utfallande: 278x378 +5mm
• Antal spalter: 5 (se ovan)
• Rulloffset, heat set
Villkor
• Annullering ska vara Vägpress
AB tillhanda senast fyra veckor
före införingsdag.
• Endast skriftlig annullering god
kännes.
• För ofullständigt material debiteras korrigering med 950:- per
påbörjad timme.

Webb
annonser
www.lastbilstidning.se

Störst på nätet enligt TS!
Enligt statistik från TS är vi störst på nätet jämfört med andra tidningar
i samma fack. Med ett intressant budskap får du därmed rätt målgrupp
att uppmärksamma din annons. Men även funktion och interaktivitet har
stor betydelse för att annonsen ska locka betraktaren på webben. Våra
annonsproducenter hjälper dig gärna med utformningen av din webb
annons. Produktion beställer du när du beställer din webbannonsering.
Följande information gäller för queenoftheroad.se och lastbilstidning.se:

information
Färdiga webbannonser skickas
till media@vagpress.se senast
två veckor före publiceringsdag. Vi tar emot alla vanligen
förekommande annonsformat
som jpg, gif, HTML, HTML 5
och flash. Filer namnges med
annonsörens namn, modultyp
samt startdatum för publicering
”Namn_R3_ååmmdd”. I ämnet
anges annonsörens namn.
Ange också till vilken adress
annonsen ska länkas.

Annonsvikter och priser

Nedan följer prisexempel på våra
vanligaste annonser. Bokstavsbeteckningen anger var på sidan annonsen är
placerad.
Pop up, helsida,
		
800x800
Begär offert
T1 980 x 120 		
Begär offert
R1 250 x 120 40 000:-/år, 4 000:-/m, 2 000:-/v
R2 250 x 240 48 000:-/år, 5 000:-/m, 2 500:-/v
R3 250 x 360 56 000:-/år, 5 200:-/m, 2 800:-/v
R4 250 x 480 58 000:-/år, 5 600:-/m, 3 000:-/v
H1 498 x 90 68 000:-/år, 6 600:-/m, 3 000:-/v
Maximal annonsvikt är 500 kb. Större
vikter kan tillåtas under förutsättning att
besökaren själv aktiverar laddningen av
det tyngre innehållet, exempelvis med
en playknapp.

Tydlig avgränsning
Annonser för publicering på våra hemsidor
ska vara tydligt avgränsade i form av en
ram eller färgad bottenplatta.
Annonsmått framgår av vidstående
modulkarta.
Övrigt
Annonsmaterial som är starkt beroende av klientens datorkraft för sin
visning tillåts inte. Ljud är tillåtet om användaren/besökaren aktiverar
det via till exempel klick.
Villkor
• Annullering ska vara Vägpress AB tillhanda
senast två veckor före införingsdag.
• Endast skriftlig annullering godkännes.
• För ofullständigt material debiteras korrigering
med 950:- per påbörjad timme.

Tekniska frågor mejlas främst till
media@vagpress.se
Utgivare
Vägpress AB, tel. 08-653 83 80
Ansvarig utgivare
Göran Rosengren, 0430-422 50
E-post: goran@vagpress.se
Annonsförsäljning
Pekka Tikkanen, 08-653 83 80,
annons@vagpress.se
Leif Tennfors, 08-653 67 60,
eftertext@vagpress.se

Appen

kom igång
med appen
• Hämta appen, som är gratis,
på App Store eller Google Play.

www.lastbilstidning.se

• Starta appen.
• Är du sedan tidigare betal
ande prenumerant, klickar du
på ”Prenumerera nu” och välj
sedan ”Pappersprenumerant”.

Som annonsör i Proffs, syns din annons även i vår app-tidning.
Detta öppnar möjligheter för er som att till exempel koppla er annons
till film- eller ljudklipp som spelas upp på läsarens mobila enhet.
Man kan även länka till er hemsida och/eller till utökad information
och fler bilder som visas när läsaren klickar på den lilla plussymbolen
i sin app.
Kontakta oss för offert för
dessa utökade funktioner!

• Fyll i ditt kundnummer (som
står vid adressen på papperstidningen) samt ditt postnummer.
• Nu är det bara att ladda ner
och läsa tidningen. Så snart en
ny tidning ges ut, kommer du
omgående att få den till din
mobila enhet.
Nästa gång du vill läsa räcker
det med att du loggar in via
”gubben” uppe till höger.

På kryss med dina kunder
Vi strävar hela tiden after att finna nya sätt för dig att
nå ut med ditt budskap till dina kunder. Några nya
annonsmöjligheter hos oss är till exempel Kundkryss
och Digital helsidesannons.
I varje nummer av Proffs finns ett korsord. Det är många
som försöker lösa korsordet och intresset för det, är
mycket stort.
Nu kan ditt företag boka ett specialprofilerat ”kryss”
som på ett unikt sätt engagerar läsaren.
Kontakta oss för offert!
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Detta är en i grunden en helt vanlig tidningsannons.
Det speciella med den är att den endast publiceras i vår
populära, digitala app-tidning.
Detta öppnar möjligheter för er som annonsör att till exempel koppla
annonsen till film- eller ljudklipp som spelas upp på läsarens mobila
enhet.
Man kan även länka till er hemsida och/eller till utökad information
och fler bilder som visas när läsaren klickar på den lilla plussymbolen
i sin app.
Kontakta oss för offert!
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Nummer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Annonsstopp

15 jan

12 feb

11 mar

8 apr

6 maj

10 jun

10 jun

29 jul

9 sep

7 okt

4 nov

2 dec

Materialdag

17 jan

14 feb

13 mar

9 apr

8 maj

12 jun

12 jun

31 jul

11 sep

9 okt

6 nov

4 dec

Utgivningsdag

31 jan

28 feb

27 mar

24 apr

22 maj

26 jun

17 jul

14 aug

25 sep

23 okt

20 nov

18 dec

Alla priser i denna bilaga är angivna exkl. moms.

Vägpress AB • Tel: 08-653 83 80 (Pekka) • 08-653 67 60 (Leif) • E-post: annons@vagpress.se • Hemsida: www.lastbilstidning.se
Postadress (annonsmaterial): Vägpress AB • Kornhultsvägen 19 • 312 53 Hishult • Tel: 0430-422 50
E-posta digitalt material till: media@vagpress.se. Det går också bra att skicka via FTP. Hör av er för adress- och inloggningsuppgifter.

