Annonsera
Privata Affärer är Nordens största privatekonomiska magasin med en
upplaga på 43 000 (TS) och 144 000 läsare (Orvesto).
Med en annons i Privata Affärer når du en mycket kapitalstark
läsekrets som har ett aktivt intresse för placeringar och andra viktiga
privatekonomiska frågor.
Våra läsare är särskilt intresserade av aktier, fonder, försäkringssparande
samt familjejuridik, skatter, sakförsäkringar, boekonomi, bilar, resor och
vin. Många av våra läsare är dessutom entreprenörer.
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Annonsprislista Privata Affärer
Annonspriser och format (utfallande)
Uppslag
410 x 275 mm
121 100 kr

Helsida
205 x 275 mm
69 200 kr

Halvsida
102,5 x 275 mm/205 x 137,5 mm
48 900 kr

Materialdagar och utgivningsdagar 2022
Utgåva
2
3
4
5
6
7-8
9
10
11
12
1/23

Utgivningsdag
4 februari
4 mars
1 april
29 april
3 juni
1 juli
2 september
30 september
28 oktober
25 november
23 december

Materialdag
19 januari
16 februari
16 mars		
11 april		
17 maj		
14 juni		
17 augusti
14 september
12 oktober
9 november
7 december

Annonsmaterial

Debiteringsupplysningar

Material: Högupplöst PDF med
bilder och typsnitt inkluderade.
Skuret format: 205 x 275 mm.
Utfall: 5 mm på varje sida om
dokumentet.
OBS! 4:e omslag (baksidan) är 30
mm lägre p g a inkjet-adressering:
205 x 245 mm.
Upplösning: 300 dpi.
Färger: Europaskalan (CMYK).
Tryckmetod: Offset. Limbunden.

Reklamskatt är inräknad i
priserna. Moms tillkommer på
samtliga priser.
För omslagssidor utgår ett
pristillägg.
Endast definitiva order
accepteras.
Förmedlingsersättning 5%. Inga
kassarabatter.
För andra annonsformat,
kontakta ansvarig säljare.

Printansvariga säljare: Alkholreklam
Business Factory
Anders Gimner
0708-653 603, anders@businessfactory.se

Övrigt
Årets Fond
Aktier
Tjänstebilar/Fritidshus/Fondguide
Deklarationsspecial/Billeasing
Aktier
Stora sommarnumret
Aktier
Tjänstebilar/Fondguide
Billeasing/Skattespecial
Aktier
Årets Bank

Materiallämning:
Vid avbokning av beställd och
bekräftad annons efter materialdag
förbehåller vi oss rätten att debitera
fullt annonspris. Avbokning kan
endast ske skriftligen till oss.
Vid avbokning senare än 21 dagar
före materialdagen debiteras
75% av annonspriset.
OBS! Om någon av uppgifterna
på er order ej överensstämmer
med era instruktioner, var vänlig
meddela oss senast 8 dagar efter
mottagandet av orderbekräftelsen. Om så ej sker anses våra
uppgifter korrekta och accepterade.

annons.bt.bonnier.se
Användarnamn: annons
Lösenord: bonnier

Teknisk Info & Kontakt
annons.bt.bonnier.se

Annonsprislista Placeringsguiden
Annonspriser och format (utfallande)
Uppslag
410 x 275 mm
61 900 kr

Helsida
205 x 275 mm
43 500 kr

Halvsida
102,5 x 275 mm/205 x 137,5 mm
21 800 kr

Materialdagar och utgivningsdagar 2022
Utgåva
1
2
3
4
5
6-7
8
9
10
11
12

Utgivningsdag		
19 januari		
16 februari		
16 mars		
13 april		
11 maj		
15 juni		
17 augusti		
14 september		
12 oktober		
9 november		
7 december		

Materialdag
7 jan
4 feb
4 mars
1 april
29 april
2 juni
5 augusti
2 september
30 september
28 oktober
25 november

Annonsmaterial

Debiteringsupplysningar

Material: Högupplöst PDF med
bilder och typsnitt inkluderade.
Skuret format: 205 x 275 mm.
Utfall: 5 mm på varje sida om
dokumentet.
OBS! 4:e omslag (baksidan) är 30
mm lägre p g a inkjet-adressering:
205 x 245 mm.
Upplösning: 300 dpi.
Färger: Europaskalan (CMYK).
Tryckmetod: Offset. Limbunden.

Reklamskatt är inräknad i
priserna. Moms tillkommer på
samtliga priser.
För omslagssidor utgår ett
pristillägg.
Endast definitiva order
accepteras.
Förmedlingsersättning 5%. Inga
kassarabatter.
För andra annonsformat,
kontakta ansvarig säljare.

Printansvariga säljare: Alkholreklam
Business Factory
Anders Gimner
0708-653 603, anders@businessfactory.se

Materiallämning:
Vid avbokning av beställd och
bekräftad annons efter materialdag
förbehåller vi oss rätten att debitera
fullt annonspris. Avbokning kan
endast ske skriftligen till oss.
Vid avbokning senare än 21 dagar
före materialdagen debiteras
75% av annonspriset.
OBS! Om någon av uppgifterna
på er order ej överensstämmer
med era instruktioner, var vänlig
meddela oss senast 8 dagar efter
mottagandet av orderbekräftelsen. Om så ej sker anses våra
uppgifter korrekta och accepterade.

annons.bt.bonnier.se
Användarnamn: annons
Lösenord: bonnier

Teknisk Info & Kontakt
annons.bt.bonnier.se

Kontakta gärna oss

Chefredaktör, Privata Affärer
Per Hammarlund
08-736 57 94
per.hammarlund@privataaffarer.se

Chefredaktör, Placeringsguiden
Fredrik Lindberg
08-736 54 87
fredrik.lindberg@privataaffarer.se

AD & Creative Director
Jens Dagergren
08-736 57 98
jens.dagergren@privataaffarer.se

Ansvariga säljare på Elite Media

Försäljningschef
Johan Petersen
070-542 23 68
johan.petersen@bbm.bonnier.se

Senior Account Manager
Mats Rytter
073-558 65 58
mats.rytter@bbm.bonnier.se

Niklas Lundgren
0709-37 80 00, 08-400 20 980
niklas@elite-media.se

Dennis Holm
073-733 09 16, 08-400 20 981
dennis@elite-media.se

Privata Affärer

105 44 Stockholm
Besöksadress:
Gjörwellsgatan 30
Telefonväxeln:
08-736 53 00

www.privataaffarer.se

Harald Nilsson
076-199 01 00, 08-400 20 931
Harald@elite-media.se

