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NYHETERANNONSERA I FEMPERS

ANNONSFORMAT WEBB:

ANNONSFORMAT PRINT:

FEMPERS NYHETER:

TEKNISK INFORMATION:

Panorama 900x150 px

Helsida:
Inom sidmarginaler
213x312 mm
Utfallande
250x350 mm + 
10 mm utfall

Halvsida liggande:
213x143 mm

Kvartsida liggande:
213x72 mm

Kvartsida stående:
100x143 mm

Halvsida 
stående:
100x295 mm

Kvartsida 
stående
helspalt:
50x295 mm

Rektangel 600x275 px
300x400 px

548x200 px

Bok

Nyhetsbrev

Kontakt:
För frågor om pris och införande samt bokning av material kontakta 
Martin Kemeny på martin@citrus.se eller telefon: 070-726 39 32

Målgrupp och räckvidd:
• 2 600 aktiva prenumeranter av tidning och nyhetsbrev
• Hög interaktion i nyhetsbrevet
• 2 250 följare på Facebook

● Fempers Nyheter är en oberoende feministisk nyhetstidning som utkommer 
tisdagar och fredagar. Fempers nyheter är i huvudsak prenumerationsbaserad 
och utkommer även med fyra kvartalsmagasin på papper per år. 
    Vi når en kritiskt och kulturintresserad läsekrets på mellan 5 000–50 000 
mottagare, beroende på var du väljer att annonsera. Vi erbjuder paketlösningar 
eller enskilda punktinsatser och har även en välbesökt evenemangsguide.

Webb:
Filerna kan vara i PNG, GIF, JPG eller PDF. Filformatet ska vara dubbelt visnings
måttet (se nästa sida). Visningsmåtten är maxstorlek då bilderna är responsiva 
och minskar i storlek i mindre skärmar. Ej animerad GIF för nyhetsbrev.
Print:
Tryckytan för helsida är 250 mm x 350 mm, plus 10 mm utfall. Halvsida ligger 
normalt längst ner och marginalen uppåt ska då vara minst 5 mm.

Bokning av annons ska vara oss tillhanda senast  
2 veckor före tidningen går ut eller en vecka före digital 
annons är planerad. Själva annonsen behöver vara inne 
en vecka innan tidningen trycks eller före publicering på 
webben. Annons på webben går ut måndagar klockan 
12.00 och löper minst en veckas tid.

Villkor:

Uppslag:
Inom sidmarginaler
460x312 mm
Utfallande
500x350 mm + 
10 mm utfall

PRISLISTA:

PAKETERBJUDANDEN:

• Digital annons 1 vecka
• Tryckt annons helsida
• Slutrapport med statistik  
   över räckvidd

Ordinarie pris 18 500 kr  Ordinarie pris 23 000 kr Ordinarie pris 93 000 kr
● PAKET 1 – 15 000 kr ● PAKET 2 – 20 000 kr ● PAKET 3 – 85 000 kr

• Valfri digital annons 2 veckor
• Tryckt annons helsida
• Annons i nyhetsbrev 1 gång/
   dagligen i en vecka
• Slutrapport med statistik över räckvidd

• Valfri digital annons 1 månad
• Tryckt annons helsida, två tillfällen
• Annons i nyhetsbrev 1 gång dagligen i två veckor
• Annons i Syre, helsida tryckt upplaga
• Annons i Landets Fria Tidning, helsida tryckt upplaga
• Annons i Tidningen Global, helsida tryckt upplaga
• Slutrapport med statistik över räckvidd

Print
Uppslag ............................................28 000 kr
Helsida ...............................................15 000 kr
Halvsida..............................................8 000 kr
Uppslag ............................................25 000 kr
Baksida ........................................... 50% extra

Webb
Panorama, 1 vecka .................................2 500 kr
Rektangel, 1 vecka .................................2 000 kr
Bok, 1 vecka .............................................2 000 kr
Nyhetsbrev, 1 gång/dag i en vecka ....2 000 kr
Paketpriser ............................................... se ovan

Solidariska priser
Som solidariska tidningar anpassar vi priserna 
efter era ekonomiska möjligheter. Verksam
heter med hjärtat på rätt ställe som omsätter 
mindre än 5 miljoner per år kan därför annonser 
för 25% lägre pris. Verksamhetersom omsätter 
mindre än 2 miljoner till 50% lägre pris.Alla priser är exklusive moms
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Print:
Uppslag  ........................................34 000 kr
Helsida  ...........................................18 000 kr
Halvsida......................................... 10 000 kr
Uppslag ........................................ 30 000 kr
Sidan 5  ........................................ 30% extra
Baksida ........................................ 50% extra

ANNONSERA I SYRE
ANNONSFORMAT WEBB:

SYRE:

PRISLISTA:

TEKNISK INFORMATION:

Panorama 900x150 px

Rektangel 600x275 px
300x400 px

548x200 px

Bok

Nyhetsbrev

Kontakt:
För frågor om pris och införande samt bokning av material kontakta 
Martin Kemeny på martin@citrus.se eller telefon: 070-726 39 32

ANNONSFORMAT PRINT:

Helsida:
Inom sidmarginaler
207x297 mm
Utfallande
235x325 mm + 
5 mm utfall

Halvsida liggande:
207x145 mm

Kvartsida liggande:
207x72 mm

Kvartsida stående:
103x145 mm

Halvsida 
stående:
103x297 mm

Kvartsida 
stående
helspalt:
52x297 mm

PAKETERBJUDANDEN:

• Digital annons 1 vecka
• Tryckt annons helsida
• Slutrapport med statistik  
   över räckvidd

Ordinarie pris 27 000 kr  Ordinarie pris 39 000 kr Ordinarie pris 107 000 kr
● PAKET 1 – 23 000 kr ● PAKET 2 – 33 000 ● PAKET 3 – 90 000

• Valfri digital annons 2 veckor
• Tryckt annons helsida
• Annons i nyhetsbrev 1 gång
   dagligen i en vecka
• Slutrapport med statistik över räckvidd

• Valfri digital annons 1 månad
• Tryckt annons helsida, två tillfällen
• Annons i nyhetsbrev 1 gång dagligen i två veckor
• Annons i Tidningen Global, helsida tryckt upplaga
• Annons i Landets Fria Tidning, helsida tryckt upplaga
• Annons i Fempers nyheter, helsida tryckt upplaga
• Slutrapport med statistik över räckvidd

Målgrupp och räckvidd:
•  5 000 aktiva prenumeranter av tidningen
• Över 15 000 prenumeranter på nyhetsbreven
• 16 000 digitala läsare i veckan 
• 24 000 följare på Facebook
• Trogen och bred läsekrets
• Engagerad och samhällsintresserad målgrupp som 
brinner för att vara en del av förändringen i samhället
• Den primära prenumeranten av tidningen är i medelål
dern och lever i storstadsområdena
• Digitalt når vi ut till en yngre målgrupp som tar del av 
vårt material genom länkar i sociala medier eller genom 
den digitala upplagan av tidningen

● Syre är tidningen för de som vill förändra världen. Med vår spetskompetens 
inom djurrätt, miljö, basinkomst, integritetsfrågor och migration strävar vi efter 
att hitta unika perspektiv i vår rapportering och granskning av aktuella händel
ser. Genom det når vi ut till en aktiv och engagerad målgrupp som brinner för 
social och ekologisk hållbarhet. Tidningen kommer ut sju  dagar i veckan digitalt 
tillsammans med en tryckt upplaga per vecka.

Bokning av annons ska vara oss tillhanda senast 2 veckor
före tidningen går ut eller en vecka före digital annons är
planerad. Själva annonsen behöver vara inne en vecka
innan tidningen trycks eller före publicering på webben. 
Annons på webben går ut måndagar klockan 12.00 och 
löper minst en veckas tid.

Webb:
Filerna kan vara i PNG, GIF, JPG eller PDF. Filformatet ska vara dubbelt visnings
måttet (se nästa sida). Visningsmåtten är maxstorlek då bilderna är responsiva 
och minskar i storlek i mindre skärmar. Ej animerad GIF för nyhetsbrev.
Print:
Tryckytan för helsida är 235 mm x 325 mm, plus 5 mm utfall. Halvsida ligger 
normalt längst ner och marginalen uppåt ska då vara minst 5 mm.

Villkor:

Uppslag:
Inom sidmarginaler
438x297 mm
Utfallande
470x325 mm + 
5 mm utfall

Solidariska priser
Som solidariska tidningar anpassar vi priserna 
efter era ekonomiska möjligheter. Verksam
heter med hjärtat på rätt ställe som omsätter 
mindre än 5 miljoner per år kan därför annonser 
för 25% lägre pris. Verksamhetersom omsätter 
mindre än 2 miljoner till 50% lägre pris.Alla priser är exklusive moms

Webb:
Panorama, 1 vecka .................................8 000 kr
Rektangel, 1 vecka ................................ 8 000 kr
Bok, 1 vecka ............................................ 6 000 kr
Nyhetsbrev, 1 gång/dag i en vecka ....4 000 kr
Paketpriser ............................................... se ovan
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ANNONSFORMAT WEBB:

ANNONSFORMAT PRINT:

TIDNINGEN GLOBAL:

TEKNISK INFORMATION:

Panorama 900x150 px

Helsida:
Inom sidmarginaler
213x312 mm
Utfallande
250x350 mm + 
10 mm utfall

Halvsida liggande:
213x143 mm

Kvartsida liggande:
213x72 mm

Kvartsida stående:
100x143 mm

Halvsida 
stående:
100x295 mm

Kvartsida 
stående
helspalt:
50x295 mm

Rektangel 600x275 px
300x400 px

548x200 px

Bok

Nyhetsbrev

Kontakt:
För frågor om pris och införande samt bokning av material kontakta 
Martin Kemeny på martin@citrus.se eller telefon: 070-726 39 32

Målgrupp och räckvidd:
• 2  200 prenumeranter av tidningen och;
• 3 700 prenumeranter av nyhetsbrevet
• Genom tidningens unika karaktär och spetskompetens 
når vi ut till en avgränsad målgrupp som har ett stort 
intresse för internationell nyhetsbevakning och globala 
samhällsfrågor.

● Tidningen Global rapporterar om händelser och delar av världen som annars 
går orapporterade av svensk journalistik. Tidningen fokuserar på globala
samhällsfrågor som migration, miljö, feminism, demokrati och olika konflikter.
Tidningen Global kommer ut med två digitala nummer i veckan samt som  
pappersmagasin 8 gånger per år.

Bokning av annons ska vara oss tillhanda senast  
2 veckor före tidningen går ut eller en vecka före digital 
annons är planerad. Själva annonsen behöver vara inne 
en vecka innan tidningen trycks eller före publicering på 
webben. Annons på webben går ut måndagar klockan 
12.00 och löper minst en veckas tid.

Webb:
Filerna kan vara i PNG, GIF, JPG eller PDF. Filformatet ska vara dubbelt visnings
måttet (se nästa sida). Visningsmåtten är maxstorlek då bilderna är responsiva 
och minskar i storlek i mindre skärmar. Ej animerad GIF för nyhetsbrev.
Print:
Tryckytan för helsida är 250 mm x 350 mm, plus 10 mm utfall. Halvsida ligger 
normalt längst ner och marginalen uppåt ska då vara minst 5 mm.

Villkor:

PRISLISTA:

PAKETERBJUDANDEN:

• Digital annons 1 vecka
• Tryckt annons helsida
• Slutrapport med statistik  
   över räckvidd

Ordinarie pris 18 500 kr  Ordinarie pris 23 000 kr Ordinarie pris 93 000 kr
● PAKET 1 – 15 000 kr ● PAKET 2 – 20 000 kr ● PAKET 3 – 85 000 kr

• Valfri digital annons 2 veckor
• Tryckt annons helsida
• Annons i nyhetsbrev 1 gång/
   dagligen i en vecka
• Slutrapport med statistik över räckvidd

• Valfri digital annons 1 månad
• Tryckt annons helsida, två tillfällen
• Annons i nyhetsbrev 1 gång dagligen i två veckor
• Annons i Syre, helsida tryckt upplaga
• Annons i Fempers nyheter, helsida tryckt upplaga
• Annons i Landets Fria Tidning, helsida tryckt upplaga
• Slutrapport med statistik över räckvidd

Print
Uppslag ............................................28 000 kr
Helsida ...............................................15 000 kr
Halvsida..............................................8 000 kr
Uppslag ............................................25 000 kr
Baksida ........................................... 50% extra

Webb
Panorama, 1 vecka .................................2 500 kr
Rektangel, 1 vecka .................................2 000 kr
Bok, 1 vecka .............................................2 000 kr
Nyhetsbrev, 1 gång/dag i en vecka ....2 000 kr
Paketpriser ............................................... se ovan

Solidariska priser
Som solidariska tidningar anpassar vi priserna 
efter era ekonomiska möjligheter. Verksam
heter med hjärtat på rätt ställe som omsätter 
mindre än 5 miljoner per år kan därför annonser 
för 25% lägre pris. Verksamhetersom omsätter 
mindre än 2 miljoner till 50% lägre pris.Alla priser är exklusive moms Uppslag:

Inom sidmarginaler
460x312 mm
Utfallande
500x350 mm + 
10 mm utfall
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ANNONSFORMAT WEBB:

ANNONSFORMAT PRINT:

LANDETS FRIA NYHETER:

TEKNISK INFORMATION:

Panorama 900x150 px

Helsida:
Inom sidmarginaler
213x312 mm
Utfallande
250x350 mm + 
10 mm utfall

Halvsida liggande:
213x143 mm

Kvartsida liggande:
213x72 mm

Kvartsida stående:
100x143 mm

Halvsida 
stående:
100x295 mm

Kvartsida 
stående
helspalt:
50x295 mm

Rektangel 600x275 px
300x400 px

548x200 px

Bok

Nyhetsbrev

Kontakt:
För frågor om pris och införande samt bokning av material kontakta 
Martin Kemeny på martin@citrus.se eller telefon: 070-726 39 32

Målgrupp och räckvidd:
• 2 600 aktiva prenumeranter av tidning och nyhetsbrev
• Hög interaktion i nyhetsbrevet
• 2 250 följare på Facebook
Målgrupp som engagerar sig för praktisk omställning 
meddjurrättsperspektiv och hållbar aktivism, och som 
fokuserar påatt vi alla kan vara medskapare till den 
framtid vi vill se.

● Landets Fria Tidning har en bred nyhetsbevakning med extra fokuspå lokal 
omställning och omställningsrörelsen. Med fokus på detlokala och gräsrots
initiativ lyfter tidningen allt det engagemang som finns runt om i Sverige och 
världen, alla de individer som är med och bygger omställningen nedifrån. Genom 
det når Landets Fria en aktiv och engagerad läsarskara. Tidningen kommer 
utdigitalt två gånger i veckan och med ett pappersmagasin en gång imånaden.

Bokning av annons ska vara oss tillhanda senast 
2 veckor före tidningen går ut eller en vecka före digi
tal annons är planerad. Själva annonsen behöver vara 
inne en vecka innan tidningen trycks eller före publice
ring på webben.  Annons på webben går ut måndagar 
klockan 12.00 och löper minst en veckas tid.

Webb:
Filerna kan vara i PNG, GIF, JPG eller PDF. Filformatet ska vara dubbelt visnings
måttet (se nästa sida). Visningsmåtten är maxstorlek då bilderna är responsiva 
och minskar i storlek i mindre skärmar. Ej animerad GIF för nyhetsbrev.
Print:
Tryckytan för helsida är 250 mm x 350 mm, plus 10 mm utfall. Halvsida ligger 
normalt längst ner och marginalen uppåt ska då vara minst 5 mm.

Villkor:

Uppslag:
Inom sidmarginaler
460x312 mm
Utfallande
500x350 mm + 
10 mm utfall

PRISLISTA:

PAKETERBJUDANDEN:

• Digital annons 1 vecka
• Tryckt annons helsida
• Slutrapport med statistik  
   över räckvidd

Ordinarie pris 18 500 kr  Ordinarie pris 23 000 kr Ordinarie pris 93 000 kr
● PAKET 1 – 15 000 kr ● PAKET 2 – 20 000 kr ● PAKET 3 – 85 000 kr

• Valfri digital annons 2 veckor
• Tryckt annons helsida
• Annons i nyhetsbrev 1 gång/
   dagligen i en vecka
• Slutrapport med statistik över räckvidd

• Valfri digital annons 1 månad
• Tryckt annons helsida, två tillfällen
• Annons i nyhetsbrev 1 gång dagligen i två veckor
• Annons i Syre, helsida tryckt upplaga
• Annons i Fempers nyheter, helsida tryckt upplaga
• Annons i Tidningen Global, helsida tryckt upplaga
• Slutrapport med statistik över räckvidd

Print
Uppslag ............................................28 000 kr
Helsida ...............................................15 000 kr
Halvsida..............................................8 000 kr
Uppslag ............................................25 000 kr
Baksida ........................................... 50% extra

Webb
Panorama, 1 vecka .................................2 500 kr
Rektangel, 1 vecka .................................2 000 kr
Bok, 1 vecka .............................................2 000 kr
Nyhetsbrev, 1 gång/dag i en vecka ....2 000 kr
Paketpriser ............................................... se ovan

Solidariska priser
Som solidariska tidningar anpassar vi priserna 
efter era ekonomiska möjligheter. Verksam
heter med hjärtat på rätt ställe som omsätter 
mindre än 5 miljoner per år kan därför annonser 
för 25% lägre pris. Verksamhetersom omsätter 
mindre än 2 miljoner till 50% lägre pris.Alla priser är exklusive moms



10|

ANNONSPLACERINGAR:

SAMARBETEN:
Vill ni initiera ett längre samarbete där ni kan synas löpande i våra kanaler? Kanske har ni 
också någonstans där vi kan synas? Kontakta oss gärna för dialog om olika möjligheter.

PÅ WEBBEN:

Uppslag Uppslag med utfall Helsida

Halvsida Kvartsida 
stående

Kvartsida 
liggande

Kvartsida 
stående 
helspalt

Halvsida 
stående

Helsida 
med utfall

Panorama

Rektangel

Bok
Nyhetsbrev

I TIDNINGEN:

I NYHETSBREVET:

PLACERINGAR MEDIEHUSET
GRON PRESS¨


