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Det finns ca 500 000 golfmedlemmar i Sverige 
och uppskattningsvis det dubbla av ”prova på golf
are”. Golfen har precis som bland annat tennis och 
 segling en stor dragningskraft till starka och exklu
siva varumärken. Varumärken som Rolex, BMW och 
Emirates är några exempel på företag som sponsrar 
PGA European Tour. 76 % av de som spelar golf har 
ledande positioner inom näringslivet.

Genom att annonsera i Svenska Golfmaga sinet når 
man en köpstark demografisk målgrupp.  Magasin är 
den optimala kommunikationsplattformen där du 
som annonsör stärker varumärke och kundrelation.

Det är naturligtvis en stor utmaning att tillfreds
ställa denna spännande läsargrupp. Magasinet kom
mer därför att belysa såväl internationell som svensk 
golf på alla nivåer,  bland annat genom att innehålla 
 exklusiva spelarporträtt, tourens olika spelartyper, 

material, banor i världen m.m.

Upplaga och distribution

– Magasinet har 4 utgivningar/år.

– Sidomfånget är mellan 108124 sidor.

– Packningsgraden är ca 40 % annonser och 60 %

redaktionellt

Magasinet distribueras enligt följande:

– Genom samarbete med utvalda exklusiva
golfklubbar och dess medlemmar.

– Genom att vara Officiellt magasin till Scandi
navian Mixed, magasin nr 3 kommer det finnas
på plats, gratis till besökarna.

– Genom Prenumerationer

– Genom samarbeten med utvalda hotell, samtliga

Elite Hotels och företag runt om i landet

SVENSKA GOLFMAGASINET 2023

Annonsförsäljning
Newsfactory
Hans Dahlström
Tel: 08-505 73 816
Mob: 070-393 70 30
hans.dahlstrom@newsfactory.se

Materialfrågor
Christopher Marshall
Tel: 0704-954508
marshall@bana1.se

SVENSKA SPORTPUBLIKATIONER AB / Göteborgsvägen 89, 431 30 Mölndal / 031706 91 00 / info@tennismagasinet.se

Materialfrågor
Christopher Marshall
Tel: 0704-954508
marshall@bana1.se

Annonsmaterial
skickas till 
ad@tennismagasinet.se



Bilder 
– Bilder ska vara högupplösta, 300 dpi.

Typsnitt/text            
– Alla typsnitt ska vara inkluderade i PDF:en. 
– Svart text bör vara endast svart (K), ej cyan (C), magenta (M) eller gul (Y). 
– Text skall ej ligga närmare än 5 mm från sidans skärmärken.

Färger
– Alla färger ska vara i CMYK. Max färgmängd är 320%.
– ICCprofil: Fogra39

Filformat
– Tryckoptimerad pdffil.

Storlek 
– Annonsen ska vara i rätt storlek dvs. 100% av den bokade ytan.
– Utfallande annonser ska ha skärsmån på 5 mm på alla sidor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Magasin nr 1 Material: 10 mars Utgivning: 27 mars

Magasin nr 2 Material: 5 maj Utgivning: 22 maj

Magasin nr 3 Material: 28 juli Utgivning: 14 augusti

Magasin nr 4 Material: 1 september Utgivning: 18 september 

UTGIVNINGSPLAN 2023

Uppslag 
450 x 297 mm + 5 mm utfall

Första uppslag 48 900 kr 
Andra uppslag 43 900 kr

Helsida 
225 x 297 mm + 5 mm utfall

Helsida 29 900 kr 
Baksida 41 900 kr 
Insida baksida 36 900 kr 

Halvsida 
225 x 148,5 mm (liggande) 
+ 5 mm utfall 
297 x 112,5 mm (stående) 
+ 5 mm utfall

Halvsida 15 900 kr 

SVENSKA SPORTPUBLIKATIONER / Göteborgsvägen 89, 431 30 Mölndal / 031706 91 00 / info@tennismagasinet.se


