
VI ÄR BRANSCHENS 
BREDASTE TIDNING
Screen&Marknaden trycks i 3 500 ex 
och utkommer med 8 nr per år. Främst 
vänder vi oss till företag och aktörer 
inom Print och Profil, Promotion och 
Produktmedia, där vi når hela ledet; 
från tillverkare, importörer och grossis-
ter till producenter, återförsäljare och 
viktiga slutkunder. 
Vi når dem som arbetar med tryck-
tekniker som screen-, transfer- och 
digitaltryck samt storformat, brodyr, 
gravyr, profil- och promotionprodukter, 
skyltar, belysning samt presentreklam. 

WEEKLY
Se till att du och dina kollegor även får 
Screen&Marknaden Weekly. Torsdagar 
skickar vi ut Weekly till våra prenume-
ranter och alltid med nytt material. 
Med veckobrevet  Weekly erbjuder vi 
ytterligare ett sätt att synas, med en 
webbannons.

WEBBEN
Med www.screen-marknaden.se vill 
vi erbjuda ett mervärde till branschen, 
där vi, precis som med den fysiska 
tidningen, ger våra läsare nyheter och 
omvärldsbevakning utan betalväggar.
Precis som med Weekly erbjuder vi 
även här möjligheten att annonsera 
med webbannonser.

DIGITAL TIDNING
Förutom den fysiska versionen har vi 
även en digital, som går att se och läsa 
var man än befinner sig i världen. Den 
skickas ut till 1 000-talet mottagare och 
finns alltid tillgänglig på vår hemsida, 
tillsammans med tidigare nummer.

FÖRETAGS- OCH 
PRODUKTREGISTRET
Vi samlar kanske branschens mest  seriösa 
aktörer, med adress- och kontaktuppgifter 
samt minst tio (10) av sina produkter i varje 
utgåva av tidningen samt på hemsidan.

CONTENT MARKETING
Få din egen artikel, om just den produkten 
eller tjänsten du vill synas lite extra med ex-
akt som du vill ha den. Offert skickas på 
förfrågan.

BILAGA / MEDSKICK
Använd tidningen för att skicka ut er 
produktkatalog, materialprover, broschyrer 
eller liknande, allt för att engagera både 
dina nuvarande och framtida kunder.

TEKNISK FAKTA
Annonsmaterial ska lämnas som en 
tryckbar PDF (version 1.4) i minst 300 
dpi och vara sparad i den angivna stor-
leken med skärmärken samt ev. 4 mm 
utfall och 4 mm skärsmån.
 
Papper: Högbestruket Tom&Otto 115g. 
Färg: CMYK.

Annonsmaterial skickas till 
annonser@screen-marknaden.se 
senast angiven deadline. 
Tfn 0150-503 46.

Nr. Utgivning 2020 Deadline

3/2020 27 april (v. 18) 1 april (v. 14)

4/2020 8 juni (v. 24) 13 maj (v. 20)

5/2020 24 augusti (v. 35) 29 juli (v. 31)

6/2020 28 september (v. 40) 2 september (v. 36)

7/2020 2 november (v. 45) 7 oktober (v. 41)

8/2020 7 december (v. 50) 11 november (v. 46)

Nr. Utgivning 2021 Deadline

1/2021 1 februari (v. 05) 7 januari (v. 01)

2/2021 15 mars (v. 11) 18 februari (v. 07)

Tidningsformat Pris

Halvsida 9 000 kronor

Helsida 15 000 kronor

Omslag 2/3 17 500 kronor

Omslag 4 21 000 kronor

Uppslag 21 000 kronor

FP-registret 7 000 kr /år

Webb Pris

Large 1 250 kr /mån

Medium 750 kr /mån

Small 500 kr /mån

Extra Pris

Bilaga/
medskick

15 000 kronor
+ merkostnader för  

portoökning & inplastning

Begärd 
placering 1 500 kronor

UPPSLAG:  386 x 260
UTFALLANDE: 420 x 297 mm + 4 mm

STÅENDE HALVSIDA: 88 x 260 mm
UTFALLANDE: 105 x 297 mm + 4 mm utfall

LIGGANDE HALVSIDA: 180 x 130 mm
UTFALLANDE: 210 x 152 mm + 4 mm utfall

OMSLAG 4: 180 x 274 mm + 4 mm utfall

OMSLAG 4/
BAKSIDAN

HELSIDA &
OMSLAG 2/3

S
T

Å
E

N
D

E
 

H
A

L
V

S
ID

A

LIGGANDE 
HALVSIDA

UPPSLAG

HELSIDA & OMSLAG 2/3: 180 x 260 mm
UTFALLANDE: 210 x 297 mm + 4 mm utfall

Screen&Marknaden / P&K Print AB
Torpvägen 12, 641 34 Katrineholm
0150 - 503 46 • www.screen-marknaden.se

Tryckeri / Grafisk formgivning; Åtta.45
Bruttovägen 11, 175 43 Järfälla

08 - 553 348 00 • www.atta45.se

Established 1988

Branschtidningen för
Print och Profil
Promotion och Produktmedia


