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Boka din plats idag för  
garanterad plats!

PRESENTERA ER MED HJÄLP 
AV CONTENT MARKETING!
Med Vintertider content marketing erbjuds ni en fantastisk  
exponeringsmöjlighet!

Genom en välskriven och intresseväckande artikel har ni möjlighet att lyfta 
fram det mest aktuella och intressanta och för målgruppen mest relevanta.

Våra skribenter arbetar i samråd med er fram ett inspirerande exklusivt  
reportage om er destination, produkter, anläggning, event etc. Inspirerande 
texter och fakta blandat med bilder gör att innehållet ger en mycket positiv upp-
levelse. Er content marketing får även en egen rubrik i innehållsförteckningen.
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FÖRSTÄRK ER CONTENT  
MARKETING PÅ DI.SE OCH  
NÅ YTTERLIGARE 500 000 

UNIKA LÄSARE
Som aktör I Vintertider har du en fantastisk möjlighet  

att via startsidan på di.se nå ut med din content marketing och skapa en  
längre kampanj med mer impact till helt andra priser än ordinarie.  

Förstärk din kampanj på Di.se och nå ytterligare 500 000 unika läsare.

Som aktör i Vintertider har du en fantastisk möjlighet att via startsidan på  
di.se nå ut med ditt budskap/kampanj via vårt digitala Vintertiderpaket.

Här kommunicerar du med läsarna precis när du vill under perioden oktober 
till december till ett väldigt fördelaktigt pris. Med marknadsföring i Dagens 

industri print och digitalt så har du endast 22 % dubbeltäckning.

VI VET IDAG ATT VI erbjuder er ett vinnande koncept 
med en distribution i Dagens Industris fulla

upplaga tillsammans med digitala content marketing-
kampanjer på di.se. En distribution med en total räck-
vidd på cirka 328 000 läsare i print och 500 000 läsare 
digitalt med endast 22% dubbeltäckning.

DAGENS INDUSTRIS LÄSARE är så kallade HighSpenders 
inom många sporter och skidåkning är en av dem.  
De har förstått vikten av en aktiv och hälsosam fritid 
och de lägger mycket pengar på sina och familjens 
skidresor. Intresset är stort och årets skidresa blir för 
många något helt nytt då de allra flesta väljer att stanna 
i Sverige.

MED TIDNINGENS DISTRIBUTION kan du som annonsör 
kommunicera med både investerarna och livsnjutarna, 
i rätt redaktionell miljö, till en låg kontaktkostnad. Missa 
inte chansen att synas i den med största säkerhet

DU SOM ANNONSÖR kan vara knivskarp i ditt budskap 
mot denna målgrupp. Du väljer själv om du vill med-
verka med content eller ren grafisk annonsering. Båda 
alternativen kan förstärkas med egen digital annonse-
ring på di.se.

VINTERTIDER HAR I 18 ÅR VARIT ETT AV DE MEST UPPSKATTADE MAGASINEN I  
DAGENS INDUSTRI. MAGASINET ÄR DEN NATURLIGA INSPIRATIONSFAKTORN NÄR 
VÅRA LÄSARE PLANERAR SINA KOMMANDE SKIDSEMESTRAR.  SJÄLVKLART HAR VI 
ÄVEN I ÅR GJORT ALLT FÖR ATT MAXIMERA ERA MÖJLIGHETER TILL GODA AFFÄRER 
UNDER KOMMANDE SÄSONG.

90 % 
anger att hushållets Ekonomi 
är Ganska eller mycket gott

50 % 
anger att hushållets ekonomi 

är mycket gott

76 % 
är Gift eller Sambo och 

73 % 
har ett eller flera barn

50 % 
åker skidor utför varje säsong

46 % 
åker längdskidor varje säsong

43 % 
uppger att de är ganska/mycket 

intresserade av skidresor

(Källa Orvesto 2017:3 helår)

FAKTA OM  
VÅRA LÄSARE

LÄS VÅR SENASTE  
UTGÅVA HÄR!

SISTA BOKNINGSDAG   14 september 
SISTA MATERIALDAG   22 september 
UTGIVNINGSDAG  22 oktober

GRAFISKA ANNONSER

Uppslag 109.000 sek 540 x 375 mm + 5 mm utfall 
Helsida 69.000 sek 270 x 375 mm 
Halvsida 41.400 sek 240 x 170 mm / 117 x 346 mm 
Kvartsida 24.840 sek 240 x 82 mm / 117 x 170 mm

EXKLUSIVE PROMOTION 

Uppslag 124.000 sek 
Helsida 74.000 sek 
Kvartsida 47.400 sek
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