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A N N O N S F O R M AT  &  P R I S E R
TILLÄGG
Begärd placering : + 15 % 
RABATTER
Vi tillämpar volym- och 
frekvensrabatter. Kontakta 
oss för offert.
BILAGOR
Intresserad av att lägga med 
bilaga i tidningen?  Kontakta 
oss för offert.

UPPSLAG 27 500:-

210 x 297 mm
+ 3 mm utfall på alla sidor

HELSIDA 19 500:-

A: 190 x 130 mm
B: 90 x 285 mm

HALVSIDA  13 500:-

A B
A: 190 x 62 mm
B: 90 x 130 mm

KVARTSIDA   9 500:-

A
B

TIPS!
Undvik att lägga 
text eller annan 
viktig info så att 
den riskerar att 
hamna i skarven 
mellan de två  
sidorna.

2 st á 210 x 297 mm 
+ 3 mm utfall på alla sidor

OBS!
Leverera upp-
slaget som två 
separata helsidor 
med utfall runt 
om båda sidorna.

A N N O N S M AT E R I A L

KONTROLLERA DETTA: 
Filformat: Högupplöst PDF 300 dpi
Skärmärken: Ja 
Format: Exakt samma storlek som den 
bokade ytan + utfall
Utfall: 3 mm runt alla sidor 
Raster: 150 lpi 
Upplösning bilder: 300 dpi 
Bilder och illustrationer: CMYK eller RGB 
Text: Skall ej ligga närmare än 5 mm från 
sidans skärkant

LEVERANS
Allt annonsmaterial mailas till: 

traffic@dohi.se
Större filer levereras lämpligen med 
Sprend, Dropbox eller liknande.

Mer info och villkor hittar ni på
www.cyclingplus.se/hem/annonsera/

GLÖM INTE:
Helsidor och uppslag 

ska levereras med utfall 
och skärmärken.

Annonsering på web 
och i nyhetsbrev!
Ni vet väl om att ni även kan kommunicera 
med målgruppen online? 
Kombinera print och online-annonsering 
till paketpriser.

Kontakta någon av våra säljare för 
ytterligare information.

”Vi annonserar I Triathlon plus för att 
vi ser tydliga effekter av annonserna.

I samband med annonserna blir våra märken och 
produkterna tydligare igenkänd av kunderna och vi ser 

tydliga kopplingar till kundens köpbeslut.
I Triathlon Plus når vi den definierade målgruppen direkt.”

/Peter Dörlich, Venkanto AB

TRIATHLON PLUS

Utgivningsdag 
Materialdag

Nr 3
14/6
20/5

Nr 4
4/8
8/7

Nr 1
3/3
5/2

Nr 2
4/5
8/4

Efter succén med Kom igång med Triathlon 2014-2015 satsar vi nu vidare inom 
triathlon och ger ut Triathlon Plus.
Vi kommer ut med fyra utgåvor 2016 och tidningen riktar sig både till den 
entusiastiska nybörjaren som den vane triathleten.
Vi skriver om allt man bör tänka på före, under och efter ett lopp, reportage från 
tävlingar, produkttester, spännande och fängslande personliga reportage, 
kosthållning, Swimrun m m
Under 2016 kommer även en sajt samt nyhetsbrev lanseras.
Målgruppen är mycket kapitalstark samt påverkar i allra högsta grad sin 
omgivning i val av träningsutrustning, vilka triathlonlopp man ska att delta i m m


