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Finns där golfare finns

Golfbladet finns där golfare finns.
företag i Golfsverige för att så många golfare som
Närmare 500 000 svenskar spelar golf, det är var 20:e möjligt ska få ta del av Golfbladet.
svensk, tillsammans gör de cirka 6,7 miljoner rundor.
Via vår distribution till golfklubbarna får Golfbladet
Sedan starten har Golfbladet varit en uppskattad och
en bred och aktiv målgrupp av läsare som håller spepopulär tidning bland landets golfare. Allid välfylld med landet uppe och inte låter klubborna stå och damma
intressanta reportage om banor, resmål, nyheter, tävi garaget. Våra läsare är i ålder 30–65. Fördelning
lingar etc men även intervjuer med spelarprofiler och
mellan män och kvinnor är 73 procent män och 27
berättelser om forna golflegender och mycket mer. Vi
procent kvinnor och snittåldern i Golfsverige är 49,8
når upp till 130 000 läsare via vår distribution till cirka
år. Snitthandicap är 24,2.
200 väl valda golfklubbar och resorts runtom i landet.
Utöver det, så distribueras tidningen till alla Golfbla- I Golfbladet har du en unik möjlighet att kommudets prenumeranter och tidningen finns även att läsa
nicera med våra läsare antingen genom traditionell
digitalt på golfbladet.se tillsammans med de senaste
Grafisk- eller Content Marketing exponering för att på
nyheterna. Vi samarbetar även med Föreningen
bästa möjliga sätt presentera just fördelarna med era
Sveriges Golfanläggningar, Dormy och andra välkända produkter/tjänster emot våra läsare.

Fredrik Richter,
Chefredaktör

Varför Golfbladet?
Vi finns där golfare finns!!

Utgivningsplan
Golfbladet utges av
Fairway Golf Magazine AB
Skonertgränd 9
260 93 Torekov

Kontaktpersoner

MATERIALDAG

UTGIVNINGSDAG

Nr 1

Feb 15

Feb 28

Nr 2 *

Feb 28

Mars 31

Nr 3

April 11

April 25

Nr 4

Maj 12

Maj 27

Nr 5

Juni 15

Juni 23

Nr 6

Aug 15

Aug 29

Nr 7

Sep 12

Sep 26

Nr 8

Nov 28

Dec 12

* Detta nummer går som bilaga till Dagens Industri.

ANNONSFÖRSÄLJNING
Pierre Åkerström

tel: 073-628 29 20

e-post: pierre.akerstrom@newsfactory.se

REDAKTIONEN
Chefredaktör, Fredrik Richter

tel: 0733-96 54 88

e-post: richter@golfbladet.se

PRODUKTION
Art Director, Linn A. Maddern

tel: 073-923 9453

e-post: linn@madderndesign.com

Materialspecifikation
• Tryckanpassad pdf (Acrobat 4 [distiller 1.3] eller 5 [distiller 1.4]).
• I rätt format enligt prislistan.
• Bilder med 300 dpi upplösning i skala 1:1. Absolut minst 170 dpi.
Streckteckningar eller liknande måste läsas in med minst 800 dpi.
• Alla fonter bifogade.
• 5 mm skärsmån på utfallande annonser.
ANNONSPRODUKTION
Behöver ni hjälp med framtagning eller modifiering av annons
kan Golfbladet att hjälpa er till en kostnad av 795 kr/tim.
OBS! Detta gäller även om annonsen modifieras.
LEVERANS
• Via ftp eller mail: info@golfbladet.se.
• OBS! Döp annonsen till ”företag_aktuellt nr_format.pdf”
Vi tar inget ansvar för fel i annonsen som uppstår på grund av att
annonsmaterialet inte överensstämmer med ovanstående specifikation.

FTP-SERVER/
TUNGA ANNONSER
För tunga annonser
mejla Linn A. Maddern
(linn@madderndesign.com)
för tillgång till FTP
eller sicka filerna via
Sprend eller WeTransfer
till richter@golfbladet.se

Format och priser
Alla priser exklusive moms och reklamskatt. Gäller för Golfbladet 2022.

Exponering på tidningsställ
Ta chansen att synas, med valfritt budskap,
på Golfbladets tidningsställ som finns på
cirka 200 golfklubbar och resorts runt om
i landet. Pris: 35 000 kronor
Ibladning
Bifoga en 4-sidig informationsfolder inuti
Golfbladet till alla tidningens läsare.
Pris: 25 000 kronor
Inplastning
Bifoga en trycksak inplastad med Golfbladet
till alla tidningens läsare.
Pris: 45 000 kronor
Wrap
Ta chansen att göra ditt eget omslag på Golfbladet! En wrap omfattar fyra sidor; omslaget,
omslagets innersida, näst sista sidan och
baksidan.
Pris: 85 000 kronor

Format och priser
Alla priser exklusive moms och reklamskatt. Gäller för Golfbladet 2022.

Uppslag
540 x 375 mm
+ 5 mm utfall på alla kanter
Pris: 35 000 kronor

Helsida
270 x 375 mm
+ 5 mm utfall på alla kanter
Pris: 20 000 kronor

1/2-sida
Stående 120 x 350 mm
Liggande: 245 x 170 mm
Pris: 15 000 kronor
RESA

1/4-sida
Stående: 117 x 170 mm
Liggande: 245 x 82 mm
Pris: 10 000 kronor

wales

Nefyn GC på Wales.

GÖMDA PÄRLOR I

Wales
Vill du också lämna stress och scheman för några dagar?
Fyra förvirrade journalister gav sig iväg på en tågresa bland pärlor de brittiska
öarna glömt bort. Vad de fann var själsro och vyer de sent ska glömma.
Men det gäller att skynda sig, vi pratar om banor naturen snart kan äta upp.
TexT: MARtin HARdEnbERg

18 GOLFBLADET/APRIL 2017

Content Marketing – Resor
Uppslag: 500 x 335 mm
Pris: 25 000 kronor

Baksida
270 x 300 mm
+ 5 mm utfall på alla kanter
Pris: 30 000 kronor

GOLFBLADET/APRIL 2017

19

Golfbladet i Dagens industri *
Format och priser
* Alla priser exklusive moms och reklamskatt. Gäller för Golfbladet nr 2-2022.

Uppslag
540 x 375 mm
+ 5 mm utfall på alla kanter
Pris: 99 000 kronor

Helsida
270 x 375 mm
+ 5 mm utfall på alla kanter
Pris: 79 000 kronor

1/2-sida
Stående 120 x 350 mm
Liggande: 245 x 170 mm
Pris: 46 800 kronor
RESA

1/4-sida
Stående: 117 x 170 mm
Liggande: 245 x 82 mm
Pris: 28 880 kronor

wales

Nefyn GC på Wales.

GÖMDA PÄRLOR I

Wales
Vill du också lämna stress och scheman för några dagar?
Fyra förvirrade journalister gav sig iväg på en tågresa bland pärlor de brittiska
öarna glömt bort. Vad de fann var själsro och vyer de sent ska glömma.
Men det gäller att skynda sig, vi pratar om banor naturen snart kan äta upp.
TexT: MARtin HARdEnbERg

18 GOLFBLADET/APRIL 2017

Baksida
270 x 375 mm
+ 5 mm utfall på alla kanter
Pris: 93 600 kronor

GOLFBLADET/APRIL 2017

19

Uppslag promotion
Uppslag: 540 x 375 mm 149 800 kronor
Helsida: 270 x 375 mm 92 800 kronor

