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Vi växer
Sveriges mest ökande jakttidning 12 år i rad  

både i % och i antal. Upplaga: 34 200 exemplar.

Aktiva jägare
70 % av våra läsare jagar fler än  

11 dagar om året

Modern och 
uppskattad
Djupgående reportage varvas  

med ständigt uppdaterade  

nyheter på webben



1. Varför väljer ni att annonsera i Jakt & Jägare?

2. Vad har det betytt för er att synas i Jakt & Jägare?

3. Vad tycker du skiljer Jakt & Jägare från andra tidskrifter?

SVEDEA
1. Jakt & Jägare är en effektiv mediakanal för att nå landets jägare med information 
om vad vi erbjuder. Att synas här är också ett sätt att visa att vi bryr oss om de frågor 
som som engagerar jägare och som kan påverka deras behov av försäkringar och  
service. Slutligen så är JRF en av våra viktigaste samarbetspartners och Jakt & Jägare 
är därför ett självklart val då det gäller att komma i kontakt med förbundets  
medlemmar.

2. Att visa tillhörighet till våra målgrupper är viktigt för oss och vi väljer ofta nischade 
medier. Att synas i Jakt & Jägare ger legitimitet och visar att vi fokuserar på rätt frågor.

3. Jakt & Jägare är en tydligt riktad tidskrift med många fördelar. Målgruppen är  
väl definierad och vi når de vi vill nå - jägare. Vi gillar också själva det redaktionella 
innehållet som är både initierat och inspirerande för oss som jagar.

MOBILITY MOTORS
1. Våra bilar med 4-hjulsdrift har stor 
flexibilitet och framför allt vår Pick-Up 
Nissan Navara som lämpar sig lika bra 
i skog och mark som i stadstrafik. Vi 
tycker att Jakt & Jägares läsare är rätt 
kundgrupp att nå ut med vårt budskap till.
 
2. Det är ett stort mediabrus därute och 
det gäller att hitta rätt kanaler till rätt 
produkt, via Jakt & Jägare tycker vi att vi 
nått ut till rätt målgrupp för en stor del 
av våra produkter och tjänster. Vi kan 
också kunnat anpassa bilen till denna 
målgrupp med extra tillbehör som t.ex. 
hundburar och belysning.
 
3. Den är rikstäckande och har trogna 
läsare. Tidskriften vänder sig till en 
målgrupp som har en livsstil där bilen är 
en stor del av den.

Odd Einar Bruem
Chef djurförsäkring 
Svedea AB

Rickard Bertilsson   
Key Account Manager
Mobility Motors Sweden AB

Kundreferenser



Jakt & Jägare Annonslämning Till läsarna

Nr 1/2 5 december 2017 3 januari
Nr 3 1 februari 28 februari
Nr 4 5 mars 4 april
Nr 5 4 april 2 maj
Nr 6 7 maj 4 juni
Nr 7/8 12 juni 9 juli
Nr 9 3 augusti 3 september
Nr 10 3 september 1 oktober
Nr 11 12 oktober 5 november
Nr 12 9 november 3 december

Utgivningar & Materialdagar 2018

Annonspriser

UPPSLAG  25 000 kr 
Utfallande: 450x297 mm
+ 5 mm utfall med skärmärken
Satsyta: 425x272 mm

ANNONS SIDAN 3   
6 500 kr
Under innehållsförteckningen
Mått: 193x30 mm

HELSIDA  14 500 kr
Utfallande: 225x297 mm
+ 5 mm utfall med skärmärken
Satsyta: 193x272 mm

2:A & 3:E OMSLAG  16 200 kr
Utfallande: 225x297 mm  
+ 5 mm utfall med skärmärken 
Satsyta: 193x272 mm

4:E OMSLAG  17 900 kr
Utfallande: 225x260 mm  
+ 5 mm utfall med skärmärken 

1/8 SIDA  
2 700 kr
C: Stående
94x66 mm
D: Liggande
193x32 mm

D

C

Moms tillkommer ej 

HALVSIDA  9 700 kr
Liggande  
Utfallande: 
225x144 mm  
+ 5 mm utfall 
med skärmärken
Satsyta
193x135 mm

Stående
Utfallande: 
110x297 mm  
+ 5 mm utfall 
med skärmärken 
Satsyta
94x272 mm

1/4 SIDA 
(kvartssida) 
5 400 kr 
A: Liggande
193x66 mm
B: Stående
94x135 mm

A

B

1/3 SIDA 6 500 kr 
Liggande
193x84 mm

Stående
60x272 mm

PRISVÄRD ANNONS
MED DIN WEBBADRESS
900 kr
Specialsida med länkar för konservatorer är 
ett perfekt sett att synas med ditt företag och 
företagslänk till låg kostnad. Denna profil- 
annons för 900 kronor är även ett smart  
komplement till en banner i vår webbtidning.

Kontakt

NYA ANNONSFORMAT

                                       Robert Sundqvist
                                Tel: 08-411 17 54, 070-929 79 21
robert.sundqvist@annonssaljarna.se

Oskar Sivard 
Tel: 08-21 68 50
oskar.sivard@annonssaljarna.se



Jakt & Jägare Annonslämning Till läsarna

Nr 1/2 5 december 2017 3 januari
Nr 3 1 februari 28 februari
Nr 4 5 mars 4 april
Nr 5 4 april 2 maj
Nr 6 7 maj 4 juni
Nr 7/8 12 juni 9 juli
Nr 9 3 augusti 3 september
Nr 10 3 september 1 oktober
Nr 11 12 oktober 5 november
Nr 12 9 november 3 december

Checklista för digitalt annonsmaterial

Materialet levereras till jakt.jagare@annonssaljarna.se

Vid frågor kontakta:

Robert Sundqvist

Telefon: 08-411 17 54, 070-929 79 21

robert.sundqvist@annonssaljarna.se

AVBOKNING

Måste ske senast två veckor innan materialdag. För annonsmaterial som ej  

kommit i tid eller uteblivit debiteras bokat utrymme.

ANNONSPRODUKTION INGÅR INTE I ANNONSPRISET,  

MEN VI PRODUCERAR GÄRNA DIN ANNONS ENLIGT PRISLISTA.

1/1-sida 2.950:-* 
1/2-sida 1.950:-* 
1/4-sida 1.150:-*  
övriga storlekar 650:-* 
400 kr per korrektur
*Priser ex. moms. Det här är riktpriser, vid komplicerade  annonsproduktioner lämnar vi en offert.

• Högupplösta bilder med max 300% färg

• Alla bilder, grafiska element, logga och text är i CMYK

• Alla grafiska element, text och logga som innehåller svart är i 100% svart

• Alla bilder är sparade med färgprofilen ISOcoated_v2_300_eci.icc

• Annonsen är sparad med färgprofilen ISOcoated_v2_300_eci.icc

• Annonsen sparas med PDF-version 1.3

• Annonsen sparas med 5mm utfall och skärmärken

                                       Robert Sundqvist
                                Tel: 08-411 17 54, 070-929 79 21
robert.sundqvist@annonssaljarna.se


