
BEHÖVER DU HJÄLP 
MED ANNONSEN?
Vi jobbar med fasta priser och hjälper dig med allt från den enklaste  
annonsen till vassaste broschyren, katalogen eller hemsidan.

TRAFFIC | Newsfactory Produktion AB 
annons@newsfactory.se, Tel 08-505 738 07

ANNONSBOKNING 
OCH BILAGOR
SÄLJARE | Pierre Åkerström 
pierre.akerstrom@newsfactory.se, Tel +46 73-628 29 20

FORMAT & PRISER
UPPSLAG 
420 x 297 mm + 5 mm utfall  35 000 kr

HELSIDA

210 x 297 mm + 5 mm utfall  20 000 kr

HALVSIDA

Liggande: 188 x 127 mm

Stående: 90 x 260 mm  12 000 kr

KVARTSSIDA

Stående: 100 x 145 mm  8 000 kr

OMSLAG 4 (BAKSIDA)

210 x 250 mm + 5 mm utfall  24 900 kr

RINK UNDER LEDAREN

180 x 36 mm  9 000 kr

ERBJUDANDE FÖR VÅRA MEDLEMMAR

450 tecken + en bild + erbjudande 3 000 kr

DIGITAL BANNER PÅ KMK.SE

248 x 148 pixlar 1 000 kr / månad

UTGIVNINGAR 2022
UTGIVNING MATERIAL BOKNING

#1  3 MARS 3 FEB 27 JAN

#2  16 JUNI 19 MAJ 12 MAJ

#3  22 SEPT 1 SEPT 25 AUG

#4  9 DEC 17 NOV 10 NOV

KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN BILDADES 1915  
för att övertaga och fortsätta den del av Kungliga Auto-
mobil Klubbens verksamhet som omfattade motorbåt-
sidan, 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 inhem-
ska motorbåtsindustrins intressen, att utöva motorbåts-
port i alla dess former och befrämja angenäm samvaro 
mellan klubbarna.

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.

Ett lyxigt magasin till Kungliga Motorbåt Klubbens läsare.  
Ett magasin om säsongsbetonade nyheter och artiklar  

om motorbåtar, tillbehör och praktiska saker  
som tillhör båtlivet.

KUNGLIGA
MOTORBÅT 
KLUBBEN

UPPSLAG
296 x 210 mm + 3 mm utfall
PRIS: 20 000

HELSIDA 
148 x 210 mm + 3 mm utfall
PRIS: 10 000 

Vi vet att boken är mycket uppskattad av  
många medlemmar.  Årsboken skickas ut till alla 
medlemmar. De som får boken med automatik är de 
som har en båt registrerad i KMK.

ÅRSBOKEN
UTGIVNING 16 MAJ 2022

PRIS PER REDAKTIONELL HELSIDA 25 000 kr

MED KMK PROMOTION erbjuds ni en fantastisk expo-
neringsmöjlighet. Genom en promotionartikel har 
ni möjlighet att lyfta fram det mest intressanta och 
värdefulla med just era produkter eller tjänster på ett 
exklusivt sätt. 

VÅRA SKRIBENTER arbetar i samråd med er fram ett 
inspirerande exklusivt reportage om era produkter, 
anläggningar, events etc. 

REDAKTIONELL ANNONS
INSPIRERANDE TEXTER OCH FAKTA blandat med bilder 
gör att innehållet kommer att ge en mycket positiv 
upplevelse. Er promotionartikel får även en egen rubrik i 
innehållsförteckningen.

VILL DU VETA MER? Tveka inte att kontakta vår säljare 
Pierre för mer information och snabb offert!

BOKA DITT INFÖRANDE  UNDER 2021 OCH FÅ  
50% RABATT


