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Utgivningsplan 2017

Annonsformat & priser i tidningen

A

B

A
B

C

UPPSLAG  63 000:-
390 x 237 mm,    utfall 420 x 275 mm*  

1/1 sida  44 500:-
180 x 237 mm,    utfall 210 x 275 mm*
 

1/2 sida  35 000:-
A) 180 x 116 mm,    utfall 210 x 135 mm*  
B) 87 x 237 mm,    utfall 102 x 275 mm* 

1/4 sida 24 000:-
A) 180 x 60 mm,    utfall 210 x 79 mm*  
B) 87 x 116 mm,    utfall 102 x 135 mm*
C) 45 x 237 mm,   utfall 60 x 275 mm*

Nr Utgivning Materialdag Tema

1 26 januari 4 januari Mässnummer

2 11 maj 19 april

3 31 augusti 10 augusti Mässnummer

4 9 november 19 oktober

Platsannonser  
– format & priser
FastFood Magazine ger dig det bästa 
urvalet när du söker personer med  
erfarenhet och kunnande av restau-
rangbranschen.

Med webb och e-nyhetsbrevet når du 
snabbt ut med din platsannons.

Kombinera tidning, webb och nyhets-
brev för bästa effekt. Din platsannons 
exponeras på webb och i e-nyhetsbrev 
under 4 veckors tid.

Priser
• Webannons inkl nyhetsbrev
 30 dgr 9 100:-

Platsannons i tidning:
• 1/4-sida  + 6 500:-
• 1/2-sida  + 12 100:-
• 1/1-sida  + 18 100:-

1 • 2015

VINNARE MED 

KÄRLEK FÖR MACKOR
Fast Food Awards

Bli inspirera
d, här är

Trendomaten: Taco-mania är en ”bubblare” 

Helsingfors bra 

på streetfood
möt Kungen 

av munkar

Svenskt fika 

äger utomlands

Special inför 

Pizza-SM 

3 • 2015

Bli inspirerad, här är

Trendomaten: Miss att inte synas digitalt

McDonald´s har
det kämpigt i USA

COFFEESHOPEN 
MARKNADSVINNARE

RÖSSNER GJORDE 
SUCCÉ I BÅSTAD

SLICE GIRLS GRUNDAR
FÖRE BARRUNDAN

Pizza som upplevelse

Annonsmaterial skickas till: annons.fastfood@mentoronline.se



FOODNET.SE

Annonsformat & pris webb/nyhetsbrev

Toppbanner 930x180 px.............. 9 000 kr / månad
Hörnbanner 150x300 px .............. 4 750 kr / månad
Sidbanner 150x175 px .................... 1 400 kr/ månad
Kampanjbanner 1 480x480 px ...... 7 250 kr/ månad
Kampanjbanner 2 480x480 px .... 6 000 kr/ månad
Gigabanner 1 980x480 px ............ 9 000 kr/ månad
Gigabanner 2 980x480 px............ 6 000 kr/ månad

Toppbanner

Kampanj-
banner
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Gigabanner 1

Kampanj-
banner

2

Gigabanner 2

Startsidan

Toppbanner

Kampanj-
banner

1

Artikelsidan

Toppannons 
vänster

Mitten-
annons 
höger

Nyhetsbrev

Titelbanner

Kampanj-
banner

2

Toppannons 
höger

Mittenannons 
vänster

Bottenannons 
vänster

Botten-
annons 
höger

Toppbanner 930x180 px.............. 9 000 kr / månad
Hörnbanner 150x300 px .............. 4 750 kr / månad
Sidbanner 150x175 px .................... 1 400 kr/ månad
Titelbanner, statisk 200x60 px .....9 500 kr/ månad
Kampanjbanner 1 300x250 px ...... 5 750 kr/ månad
Kampanjbanner 2 300x250 px .....4 500 kr/ månad

Filtyper (gäller för både start- & artikelsidan)
Statisk jpg, max 75 kb
Animerad gif, max 75 kb 
Html (zip med hela källmaterialet)
Script

Alla banners ska vara responsiva. 
Animationer ska hålla sig inom 20 sekunder.
Utformning av annonser ingår i priset.

Toppannons vänster 400x200 px.....2 000 kr / dag
Toppannons höger 400x200 px .......2 000 kr / dag
Mittannons vänster 490x147 px.........1 500 kr / dag
Mittannons höger 310x235 px ...........1 500 kr / dag
Bottenannons vänster 490x147 px ... 1 000 kr / dag
Bottenannons höger 310x235 px...... 1 000 kr / dag

Filtyper
Statisk jpg, gif eller png.

Alla banners ska vara statiska. 
Utformning av annonser ingår i priset.

Medlemspaket
12 månader sidbanner på portalen
1 toppannons i nyhetsbrevet
2 mittenannonser i nyhetsbrevet
2 bottenannonser i nyhetsbrevet
1 års medlemskap

15 000 kr
Medlemsskap
6 800 kr/år
Samtliga annonspriser är medlemspriser. 
Priser för icke-medlemmar är det dubbla.
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Annonsbokning
Mediechef 
Gerhard Lindesvärd
tel 08-670 41 32, mobil 0709-55 69 49
gerhard.lindesvard@mentoronline.se

Platsannonser
Marie Skonare
tel 08-670 41 93
marie.skonare@mentoronline.se

Projektledare event
Malin Looft Nyquist
tel 08-670 41 19
malin.looft-nyquist@mentoronline.se

Teknisk info 
Tekniska upplysningar
Raster: 175 linjer. 
Bildupplösning: 300 dpi
Färgskala: 4-färg CMYK

Annonsmaterial
annons.fastfood@mentoronline.se

Bilagor
Bilagor lösa eller inhäftade. 
Kontakta annons avdelningen för offert. 
Maxmått: 200 x 275 mm

Avbokning
Endast skriftlig avbokning godkännes och senast  
5 veckor före utgivningsdag.

Upplaga 2016: 9 100 ex.

FOODNET.SE

Events

Pizza-SM är en populär tävling 
bland landets pizzabagare som all-
tid skapar ett stort mediegenom-
slag. Fast Food Magazine har 
arrangerat Pizza-SM under flera 
år och vi vill premiera alla de piz-
zabagare som sätter en ära i att 
baka ”världens bästa pizza”.

Pizza-SM 2017 genomförs i 
samband med EasyFairs, 
6–7 september, i Göteborg. 

Fast Food Awards introducerade 
vi 2011, i samband med mässan 
Mitt Kök på Stockholmsmässan. 
Det är vårt sätt att premiera och 
lyfta fram branschens bästa före-
bilder.  Det blev en succé redan 
från start och det evenemanget 
kommer att fortsätta även 2017.

VIP-Klubben samlar ett antal av 
branschens ledande aktörer till 
framför allt frukostträffar under 
året. Under avspända former 
diskuteras och debatteras intres-
santa ämnen. Vi har för avsikt att 
utveckla konceptet under 2017 till 
branschens viktigaste mötesplats.

Fast Food är på plats i Visby i 
Almedalspaviljongen. Här finns 
möjlighet att skapa möten för de 
egna målgrupperna. Boka heldag, 
slottid, mingel eller medverka 
som partner. Foodservice är 
tema på tisdagen för Fast Food i 
Almedalen.

VIP-klubben Almedalen
2017

Advertorials
Fast Food erbjuder advertorials, redaktionella annonser, vilket ger 
dig som annonsör en möjlighet att få ut ditt budskap i ett koncept 
som har en redaktionell framtoning. Du som annonsör förser oss 
med redaktionellt utformad text och bild, vi sammanställer, redige-
rar och formger din advertorial enligt ett redaktionellt koncept som 
du sedan godkänner. Behöver du hjälp med att ta fram redaktionell 
text kan vi förmedla kontakt med lämpliga journalister/skribenter.

För mer information, kontakta mediechef Gerhard Lindesvärd

Native-annonsering
Native-annonsering är sponsrat innehåll 
på webben, tydligt märkt som sponsrat. 
Innehållet i native-annonsen utformas så 
att läsaren upplever detta som en naturlig 
del av plattformen. Det sponsrade inne-
hållet ska vara relevant för målgruppen 
och addera ett mervärde för läsaren. Fast 
Food erbjuder native-annonsering på 
www.foodnet.se och i vårt nyhetsbrev.

Nyheter!




