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ANTAL LÄSARE

ca 10.000
UTGIVNINGSDAGAR

KMK#01 KMK#02 KMK#03 KMK#04 -

26 februari
10 juni
23 september
9 december

MATERIALDAG

KMK#01 KMK#02 KMK#03 KMK#04 -

12 februari
27 maj
9 september
25 november

MATERIAL

Högupplöst Pdf, 300 dpi.
ANNONSANSVARIG

Pierre Åkerström
mobil 0046 73 628 29 20
pierre.akerstrom@newsfactory.se

Välkommen till KMK:s
magasin 2021!
bildades
1915 för att övertaga och fortsätta den del
av Kungliga Automobil Klubbens verksamhet
som omfattade motorbåtsidan, med främsta
uppgift att skapa en för hela landet. Omfattande
sammanslutning av motorbåtintresserade
och för motorbåtssportens utveckling
intresserade personer i syfte att ena och
gentemot myndigheter och andra tillvarataga
motorbåtmännens, och den inhemska motorbåtsindustrins intressen, att utöva motorbåtsport i alla dess former och befrämja angenäm
samvaro mellan klubbarna.
KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN

är Kungliga Motorbåt klubbens
medlemsmagasin som utkommer vid 4 tillfällen
under 2021.
KMK MAGASIN

ANNONSLÄMNING

Via unik länk på er Orderberkäftelse

format.

MAGASINET INNEHÅLLER säsongsbetonade

nyheter och artiklar om motorbåtar, tillbehör
och praktiska saker som tillhör båtlivet. Vi
lyfter även fram den senaste informationen
och nyheterna från klubbens Kommitteér,
reportage från de årliga festligheterna och
mycket mer.
SOM ANNONSÖR i

KMK Magasin når du
en synnerlig exklusiv skara motorbåtsintresserade läsare och du når dem i en
välkänd publikation som distribueras hem
till samtliga medlemmar. Medlemmar som
tillhör en av Sveriges absolut köpstarkaste
målgrupper men även trendsättare inom
många produkter och tjänster. Magasinet
finns även att tillgå hos samarbetspartners,
båtorganisationer och klubbar samt så delas
det ut på en rad olika event och mässor som
KMK medverkar på under året.

UPPSLAG

420 x 275 mm + 3 mm utfall
Pris: 35 000

HELSIDA

210 x 297 mm + 3 mm utfall
Pris: 20 000

HALVSIDA

Liggande: 200 x 145 mm
Stående: 100 x 290 mm
Pris: 12 000
RINK UNDER LEDAREN

Liggande: 180 x 36 mm
Pris: 9 000

