2016
CYCLING PLUS

Svenska Cycling Plus är idag cykelsveriges populäraste träningstidning. Här når ni framför allt den snabbt
växande skaran av landsvägsmotionärer som sätter allt högre mål för sin egen prestation och som är beredda
att satsa det som krävs för att nå dit, oavsett om det handlar om träningstimmar eller ny utrustning.
Vår svenska redaktion samarbetar även med brittiska Cycling Plus, som är ett av de största cykelmagasinen i
Europa, men producerar allt mer eget material. Under 2015 startade vi upp vår egen testredaktion där vi själva
testar cyklar, kläder och prylar för den svenska marknaden.
Svenska Cycling Plus har idag 23 000 läsare enligt Orvesto Konsument 2015:2.
Nummer
Utgivningsdag
Materialdag

1
14/1
18/12

2
3/3
5/2

3
14/4
18/3

4
19/5
22/4

5
22/6
27/5

6
28/7
1/7

7
29/9
2/9

8
24/11
28/10

ALLT OM MTB

Allt om MTB är tidningen för den som älskar att cykla i skogen. Vår huvudsakliga målgrupp är den extremt
snabbt växande gruppen av långlopps- och XC-cyklister. Här hittar vi entusiastiska cyklister som suktar efter
de senaste prylarna och de bästa teknik- och träningstipsen.
Vår redaktion samarbetar med brittiska magasinet MBUK men producerar det mesta av materialet själva. På
vår egen redaktion och testavdelning jobbar en blandning av cyklister från rena motionärer till de som har
SM-medaljer och landslagsmeriter i både siktet och bagaget. Det borgar för att vi kan ge de bästa
träningstipsen och testresultat som verkligen anpassas efter svenska förhållanden.
Allt om MTB trycks i 15 000 ex och distribueras av Tidsam, som har Sveriges största återförsäljarnätverk.
2
28/4
1/4

Nummer 1
Utgivningsdag 11/2
Materialdag 15/1

3
7/7
10/6

4
13/10
16/9

A N N O N S F O R M AT & P R I S E R
UPPSLAG 42 000:TIPS!
Uppslaget
levereras som två
separata helsidor
med 3 mm utfall
på alla sidor.

HELSIDA 26 500:-

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

HALVSIDA 16 000:-

KVARTSIDA 10 000:-

B

A
210 x 297 mm
+ 3 mm utfall på alla sidor

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

A

B

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

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.

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.

GLÖM INTE:

Helsidor och uppslag
ska levereras med utfall
och skärmärken.

Mer info och villkor hittar ni på

www.cyclingplus.se/hem/annonsera/
www.alltommtb.se/hem/annonsera/

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.

