PRISLISTA

PRINT 2016
www.body.se
Tidningen för dig som vill träna lite hårdare, lite bättre
och lite mer seriöst.

KROPPEN I CENTRUM

Har du potentiella kunder som tränar på gym?
Sedan 1981 har vi producerat en kvalitetstidning för de
som vill få resultat av sin styrketräning.
Varje månad ger vi läsarna de bästa styrketräningstipsen,
kostråd och recept för prestation, nyheter från hela världen,
de senaste forskningsrönen, personporträtt med de som
lyckats, och mycket mer.

LÄSAREN

• 10 300 sålda tidningar i snitt per utgåva
Källa: TS mätning 2014
• 60 % män 40 % kvinnor
• Snittålder 29 år
• 90 % av läsarna använder kosttillskott dagligen

KALENDER

BODYs populära årskalender skickas ut till alla prenumeranter och lösnummerköpare.
Kalendern bipackas på baksidan av BODY nr 1, som då
även plastas. Som annonsör har Ditt företag möjlighet att
vara exklusiv sponsor av hela kalendern.
Exponering:

• Logotyp på samtliga månadssidor
• Logotyp på kalenderns fram- och baksida
• 1 st A3 uppslag i kalendern
• Logotyp på samtliga kalenderbilder
Kalenderbilderna finns även tillgängliga för nedladdning,
så att de med fördel kan användas som bakgrund eller
skärmsläckare för dator, surfplatta och smartphone.
På så vis får ni som sponsor bästa tänkbara exponering i
en redaktionell miljö.
Pris: 50 000 kr (ex. moms)

Se alla titlar på www.egmontpublishing.se

Format / Priser / Utgivningsdagar

2/1-sidor
416x278 mm
+5 mm utfall
54 700 kr

1/1-sida
208x243 mm
+5 mm utfall
32 700 kr

1/2-sida liggande
183x120 mm
22 600 kr

1/1-sida baksida
208x243 mm
+5 mm utfall
32 700 kr

1/2-sida stående
87x258 mm
22 600 kr

1/4-sida stående
87x120 mm
15 300 kr
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Teknisk specifikation
Kreativa lösningar

Leverans av annonsmaterial

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 15-minutersperiod.
Slutlig kostnad för eventuell annonsproduktion specificeras
på annonsfakturan.
För info: 08-692 01 00 Annonshanteringen.

Leveransadress: trafficannons@egmont.se
Döp materialet: format/kund/produkt/Tidning/år/utg
		
Ex. 11_kund_produkt_BOD1603
Adress:
Egmont Publishing
Annonshantering
169 91 Solna
Avbokningsregler

Vid avbokning senare än 14 dagar före i prislistan angiven
materialdag debiteras en bokningsavgift på 50 % av värdet
av inbokat utrymme. Om avbokning sker senare än en
vecka före materialdag, förbehåller vi oss rätten att fakturera
avtalat annonspris.

materialguide
Tryckfärdigt material
Annonsmaterial ska levereras som
högupplöst och tryckfärdig PDF.

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

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

5 mm utfall
Annonsmaterialet ska ha 5 mm
utfall. Annonsuppslag levereras
som uppslag.
Vi tar ej emot öppna dokument.

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

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

Observera att viktig information inte bör läggas över ryggen eftersom tidningen är
limbunden. Om detta måste ske bör texten spärras några extra mm över ryggen.

Frågor om annonsmaterial:
trafficannons@egmont.se
Vxl: 08-692 01 00

PRISLISTA

WEBB 2016

www.body.se
En av Sveriges största och mesta besökta webbsidor inom
gym- och träningsbranschen.

ALLT OM TRÄNING på NÄTET

www.body.se är en av Sveriges största och mest besökta
webbsidor inom gym- och träningsbranschen. Sajten fortsätter att växa och vi vidareutvecklar den kontinuerligt.
Via vår hemsida når du en stor del av de personer
som regelbundet tränar på gym, köper kosttillskott
och träningskläder samt vill läsa det senaste inom styrketräning och kost.
Sajten är även för många besökare en av inkörsportarna till
en mer seriös träningskarriär.
Besökarna

• Vi redovisar öppet våra besökssiffror enligt bransch
standard. Du hittar statistiken på www.kiaindex.net,
sök på body.se
• Enligt Kia index har Body mellan 45 000–50 000 unika
besökare/vecka.
• 82 % av besökarna är ganska eller mycket intresserade av
att vidareutbilda sig inom kost och hälsa.
• 40 % lägger mer än 6 000 kronor på kosttillskott varje år.
• 52 % lägger mer än 2 000 kronor på sportutrustning
varje år.
• 66 % handlar på nätet minst en gång per månad.
• 70 % av besökarna har köpt sportutrustning på nätet under
de senaste 12 månaderna, 64 % har köpt kläder, 36 %
har köpt böcker och 36 % har köpt livsmedel.
Från BODY.se webbundersökning 4–18 maj 2012
BODY RADIO

BODY Radio är en podcast tillägnad styrketräning, kost,
fitness och bodybuilding. I programmen som släpps
varannan vecka blandar värdarna Kenny Dahlström och
Linnea Enstedt både högt och lågt i samtalen.

Se alla titlar på www.egmontpublishing.se

Kritikerrosat och mycket populärt, dessutom med en
exceptionell utvecklingskurva. Bland de namn som gästat
podden finns Dolph Lundgren, Paolo Roberto, Nicklas
Lidström, Hans ”Kroppen” Wiklund, och Jonas Lundgren.
BODY Radio utkommer med ett nytt avsnitt måndagar
varannan vecka. BODY Radio hittas på www.body.se/radio,
i iTunes och via den egna appen BODY Radio, vilken du
hittar på body.se/ios eller body.se/android.
BODY TV

BODY TV är en av våra senaste digitala satsningar. I
BODY TV visar vi exklusiva intervjuer från event och
tävlingar, vi låter våra experter berätta mer ingående om
aktuella områden, och du får hänga med bakom kulisserna
på plåtningar där atleter visar sina specialövningar och
delar med sig av unika tips.

Format & priser BODY webb 2016
Small

Medium

980 x 120

Panorama 980

980 x 240

600 x 150

Inline 600

600 x 300

300
x 150

Widescreen 300
Mobil

320 x 120

Large

XL

980 x 300

980 x 400

600 x 450

300
x 300

600 x
600

300
x 450

320 x 320

320 x 230

300
x 600

320 x 320

Pris / mån
Panorama + mobil
Editorial + mobil
Right + mobil

+
+
+

CPM 180
CPM 150
CPM 150

+
+
+

+
+
+

CPM 200
CPM 160
CPM 160

+
+
+

CPM 220
CPM 180
CPM 180

CPM 240
CPM 200
CPM 200

CPM = Kostnad för 1 000 annnonsvisningar.

980 x 120
Wallpaper
375
x
510

NYHETSBREV:
1280 x 1024
CPM 250

Takeover

375
x
510

BODY RADIO

Antal mottagare: 22 000
Storlek: 570 x 90
Pris/nyhetsbrev: 1 000 kr

600 x 600
Pris / unik visn. 1 SEK

RABATTSKALA

20 000/mån inklusive 4 avsnitt – 33% Share of time
(delar med max två andra annonsörer)
* Nämns endast i början

12 avsnitt – ingen rabatt
24 avsnitt – 20% rabatt
36 avsnitt – 30% rabatt
48 avsnitt – 40% rabatt

Teknisk specifikation
Annonsmaterialet

Leverans av annonsmaterial

Annonsmaterialet ska skickas till oss enligt den tekniska
specifikation som anges. Se materialguide.

Annonsmaterial lämnas på följande sätt:
Leveransadress: webbannons@egmont.se
Adress:
Egmont Publishing, Annonshantering webb, 169 91 Solna

Annonsproduktion

Vi hjälper till med annonsproduktion av flash-annonser.
För pris kontakta din säljare. Annonsmaterial som vi tar
emot för produktion kan skickas som följande filformat:
EPS, TIFF, JPG. Bildmaterial bör vara lägst 72 dpi för
bästa kvalité.

Avbokningsregler

Vid avbokning senare än 14 dagar före i prislistan angiven
materialdag debiteras en bokningsavgift på 50% av värdet
av inbokat utrymme. Om avbokning sker senare än en
vecka före materialdag, förbehåller vi oss rätten att fakturera
avtalat annonspris.

materialguide

65 kB

Flash banner
Materialet levereras som Flash, Gif, eller Jpg. Maxvikt 65 kB.
Skicka med den länk materialet ska länkas till.

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

Övrig leverans efter överenskommelse.
Material skall levereras senast tre arbetsdagar
före kampanjstart för att kunna testköras.
Om justeringar av annonserna skall göras av
Egmont Publishing är materialfristen kortare.

Frågor om annonsmaterial:
webbannons@egmont.se
08-692 01 00 Annonshantering webb

För mer materialinfo se materialspecifikation på
www.egmontpublishing.se

