
Praktiskt Båtägande är den bäst säljande och mest upp
skattade båttidningen i Sverige. Tidningen är unik i sin 
position som den mest praktiska tidningen som inspirerar, 
instruerar och hjälper läsaren att få ut optimalt av sin största 
hobby, båtlivet. Ny båt eller veteranbåt, segel eller motorbåt, 
allt finns representerat hos läsarna och det är istället deras 
kärlek till båtlivet som förenar dem. Den typiska läsaren är 
en hög utbildad man i åldern 35–69 år med hög inkomst. 
Han köper mest båttillbehör i Sverige. Vill ni på ett frekvent 
och kostnads effektivt sätt kommunicera med Sveriges mest 
hängivna båtägare och därigenom skapa långsiktig och var
aktig försäljning, då är Praktiskt Båtägande valet för er.

Nå Sveriges riktiga båtentusiaster – de som åker mest båt och köper mest båtprodukter.

MÅLGRUPPEN NI NÅR OCH MILJÖN NI SYNS I
• Vi skriver mest om båttillbehör i Sverige
• Våra läsare köper mest båttillbehör i Sverige
• Våra läsare åker mest båt i Sverige
• Våra läsare har de största motorbåtarna i Sverige
• Sveriges mest sålda båttidning
•  Sveriges mest uppskattade båttidning 

Källa: Orvesto Konsument 2018 helår

RÄCKVIDD
54 000 läsare/utgåva
Källa: Orvesto Konsument 2018 helår

Se alla titlar på www.egmontpublishing.se

PRISLISTA
PRINT 2020

FÖR SVERIGES BÅTENTUSIASTER



KREATIVA LÖSNINGAR
Ni kanske vill göra något utöver det vanliga för att synas 
ännu mer. Då har vi många kreativa lösningar. Kontakta 
din säljare för att få veta mer. Information finns också på 
www.egmontpublishing.se

ANNONSPRODUKTION
Vi kan hjälpa till med enklare annonsproduktion. Annons
material som vi tar emot för produktion kan skickas i följande 
filformat: PDF, EPS, TIFF, JPG. Allt bildmaterial bör vara 
300 dpi för bästa möjliga kvalitet.
Pris: 245 kr (+ moms) per påbörjad 15minutersperiod.
Slutlig kostnad för eventuell annons produktion specificeras
på annonsfakturan.
För info: 08692 01 00 Annonshanteringen.

ICC-profiler för tryck och Joboption för Acrobat 
kan laddas ned från www.egmontpublishing.se

MATERIALGUIDE

Vi tar ej emot öppna dokument.

KONTAKTER
För annonsbokning kontakta:
Försäljningsavdelningen 08-692 01 00
www.egmontpublishing.se

LEVERANS AV ANNONSMATERIAL
Leveransadress: trafficannons@egmont.se
Döp materialet: format/kund/produkt/Tidning/år/utg
  Ex. 11_kund_produkt_PB2005
Adress:
Egmont Publishing
Annonshantering
169 91 Solna

AVBOKNINGSREGLER
Vid avbokning senare än 14 dagar före i prislistan angiven 
material dag debiteras en bokningsavgift på 25 % av värdet 
av inbokat utrymme. Om avbokning sker senare än en 
vecka före materialdag, förbehåller vi oss rätten att fakturera 
avtalat annonspris.

FRÅGOR OM ANNONSMATERIAL:
trafficannons@egmont.se
Vxl: 08-692 01 00

TEKNISK SPECIFIKATION

CMYK
Alla bilder ska vara definierade i 
CMYK. Dekorfärger (PANTONE) 
konverteras till CMYK.

Tryckfärdigt material
Annonsmaterial ska levereras som 
högupplöst och tryckfärdig PDF.

5 mm utfall
Annonsmaterialet ska ha 5 mm 
utfall. Annonsuppslag levereras 
som uppslag.

300 dpi
Alla bilder i annonsen ska ha en
minimiupplösning på 300 dpi.

EFTERTEXTSIDOR Marintorget
Begärd placering av 
annons +10%

2/1 (2x) 225x298 mm +5 mm utfall
37 500 kr

1/1 225x298 mm
+5 mm utfall
22 500 kr

1/2-sida liggande
195x128 mm
13 500 kr

1/2-sida stående
95x260 mm
13 500 kr

1/4-sida stående
95x128 mm
7 100 kr

1/4-sida liggande
195x62 mm
7 100 kr

1/4-sida spalt
45x260 mm
7 100 kr

a. 1/4-sida stående
95x128 mm
5 900 kr
b. 1/4-spalt stående
45x260 mm

a. 1/8-sida stående
45x128 mm 3 000 kr
b. 1/8-sida liggande
95x62 mm 3 000 kr

2:a Omslag 225x298 mm
+5 mm utfall 25 000 kr
3:a Omslag 225x298 mm
+5 mm utfall 25 000 kr
Baksida 225x263 mm
+5 mm utfall 27 500 kr

a. 1/16-sida
95x28 mm
1 700 kr

b. 1/16-sida
45x62 mm
1 700 kr

ba

Bilagor
Trycker ert företag upp broschyrer 
som ni distribuerar till era kunder? 
I så fall är det ett alldeles utmärkt 
komplement att skicka er broschyr 
tillsammans med tidningen till våra 
prenumeranter. En otrolig räckvidd 
och mycket kostnads effektivt.

FORMAT / PRISER / UTGIVNINGSDAGAR

a

b

PB Special
Utg. 21/4
Mtl. 25/3

a

b

UTGIVNINGSPLAN 2020

Nummer Materialdag Utgivningsdag

1 9/12 9/1

2 10/1 4/2

3 11/2 5/3

4 10/3 2/4

5 9/4 7/5

6 11/5 4/6

7 8/6 2/7

8 30/6 30/7

9 4/8 27/8

10 1/9 24/9

11 25/9 20/10

12 23/10 17/11

13 20/11 15/12


