
SKO&MODE

ADVERTORIAL & NATIVE

FAKTA OM HABIT SKO&MODES LÄSARE

➧ Habit Sko & Mode är kläd-, sko- och textilbranschens
största facktidning. Magasinet bevakar och skriver om
mode- och branschtrender ur en nyhets- och affärsvinkel.

➧ Habit når yrkesverksamma inom mode-, konfektions- 
och textilbranschen i de skandinaviska länderna samt
andra med intresse för sektorn.

➧ Tidningens läsare består av kläd- och skodetaljister,
butikskedjor, leverantörer/distributörer, agenturer,
designers, inköpare, organisationer, mässor.

➧ Tidningen Habit Sko & Mode har en räckvidd på
17 500 läsare inom modebranschen.

➧ Tidningens hemsida har ca. 10 000 unika besökare/
vecka och ca. 40 000 unika besökare/månad.

➧ Habits veckovisa nyhetsbrev når ut till 9 500
mottagare varje gång, 3 dagar i veckan.

➧ Habit Sko & Mode fungerar som en marknadsplats för
företag inom modesegmentet.

Utveckla och förtydliga ditt annonsbudskap genom en advertorial eller native.

Skapa en ”redaktionell” annons med hjälp av en extern frilansjournalist som tillsammans med er tar fram en annons-
märkt artikel som påminner om tidningens redaktionella innehåll. Text och bilder formges som en helsida och/eller 
publiceras digitalt som en nativeannons (s k sponsrat inlägg) på nyhetsportalen habit.se. Materialet måste godkännas av 
redaktionen före publicering och vara tydligt märkt som annons eller advertorial.

Anpassa kommunikationen till modebranchen och lyft fram er branschnytta med hjälp av en annonsmärkt artikel.

– 86% tycker att att habit är ett riktigt bra eller
bra branschmedium.

– 77% har en beslutsfattande position i företaget.

Källa: Habits läsarundersökning 2018

– Ett nummer av Habit Sko&Mode läses i
genomsnitt i 38 minuter.

– Varje nummer av Habit Sko & Mode läses i
genomsnitt av 5 personer.

ANNONSAVDELNINGEN

Data Analytics & CRM
Hur agerar och tänker dagens 
digitala konsumenter? Hur kan 
sportbranschen analysera och utnyttja 
kunddata på ett bättre sätt? 

Digital Talents & Recruiting
Vilka åtgärder krävs för att göra folk 
mer intresserade för att jobba i bran-
schen? Hur hittar man de  
digitala talangerna?

Change Management &  
Digital Culture 
Vilka förändringsprocesser krävs inom 
företaget för att skapa en digital mog-
nad hos medarbetare och partners? 

Digital Infrastructure 
Hitta rätt partner för dina digitala 
utmaningar och som kan hjälpa dig 
att skapa en konkurrenskraftig  
digital infrastruktur. 

För mer information om  
ISPO Digitize Summit
www.ispo.com/en/digitize/digitize-summit
www.ispo.com

ISPO DIGITIZE SUMMIT
HAR FYRA TEMAN:

– Sportbranschen ska sälja drömmar snarare än produkter. 
Branschens digitalisering skapar stora möjligheter att förverk-
liga dessa drömmar, menar Christoph Rapp, försäljningschef 
för ISPO Digitize Summit och uppmanar alla som vill utveckla 
sin digitala affärsmodell att besöka det eventet.
Europas största Outdoormässa har i år 
flyttat till i München och heter numera 
OutDoor by ISPO och hålls den 30 juni 
till 3 juli. Till den etablerade mässan 
har man kopplat ISPO Digitize Summit, 
en spännande digital konferens som 
hålls den 3-4 juli. 
– Den digitala utvecklingen kommer 
i grunden att förändra hela sport-
branschen och intresset för att lära sig 
mer om utvecklingen är högt, fortsätter
Christoph Rapp. Vi introducerade ISPO
Digitize Summit förra året och det blev
succé direkt. Vi hade 450 deltagare,
de flesta på ledningsgruppsnivå, och
som representerade både tillverkare
och återförsäljare. I år har vi skapat
fyra teman (se särskild ruta) med flera 
spännande talare, workshops och redo-
visning av spännande case. Christoph
Rapp påpekar att sportfackhandeln mås-
te förvandlas till en drömplats, en plats
som inspirerar och gör människor ivriga
för nya äventyr och nya utmaningar.
– Men det är inte bara känslan av även-
tyr som kunderna vill känna i butiken, 
det handlar också om meningsfulla 
shoppingupplevelser. Varje varumärke 
måste stå för väldefinierade idéer och 
skilja sig från varandra för att förbli 
relevanta för kunderna. 

Nicolas Jändel, chefredaktör på 
branschtidningen Sportfack, delar 
Christoph Rapps synpunkter och tror 
att de företag som lyckas koppla ihop 
produkter med upplevelser har mycket 
att vinna på det:
– Framförallt om du utgår ifrån ett fy-
siskt butiksnät. Att koppla ihop försälj-
ning med relationsskapande extratjäns-
ter som föreläsningar, webbseminarier
och coachinghjälp från experter, både
i verkliga livet och via sociala medier,
är ett sätt att öka relevansen och få
en personlig koppling till en specifik 
målgrupp.
– Sen händer det rätt mycket på teknik-
området också. Mammut har till exem-
pel ett NFC-chip i en del av sina jackor 
för att kunna samla in kunskap om ett 
plagg och kan följa den som bär plagget, 
som en sorts digital dagbok. Den infor-
mationen om vart jackan har varit och 
vad den har upplevt kan sedan följa  
med till nästa ägare vid en andra- 
handsförsäljning.
– Dessutom arbetar ju många sport- och 
outdoorföretag alltmer med influencers
för att nå ut på just den sortens digitala
arenor som man kanske annars har
svårare att nå, med traditionell
annonsering eller marknadsföring.

Annons

Digitaliseringen hjälper
till att sälja drömmar 

The successful company Wasa 
Sweden has three key words that it 
implements in all of its operations. 
Easy, Safe and Secure.

– Easy means that working with us
should be easy, thanks to our wide
product range and accessibility,
says part-owner Niklas Neuendorff  
and continues:

– Safe means that customers 
should never have to worry about 
the quality of our products. They
should automatically convey piece 
of mind. Our buttons for work
clothes, for example,  must cope 
with tough conditions. A construc-
tion worker should never have to
worry that the buttons on their
jacket will not snap closed when it 
is cold and windy outside.

– Secure means that our 
products are Ökotex
certified, but also
that our staff at
our factories,
warehouses
and offices
have the
best possible 
working conditions. To ensure this, 
we have become members of BSCI,
which helps both us and third parti-
es ensure that our factories in parti-
cular meet the highest standards.

Neuendorff also points out that
the company works with sustai-
nability, in terms of materials,

recycling and working methods.

Wasa Sweden’s range is extremely 
wide and it is mainly delivered to 
European sport, outdoor and work 
clothing brands as well as to the 
fashion industry to some extent. 
However, the products themselves 
can also be used in the furniture 
industry, the automotive industry 
and the marine industry,  
for example.

Neuendorff believes that, thanks 
to the company’s access to both 
Europe and Asia, their customers 
can keep stock in Sweden for their 
production in Europe and in Hong 
Kong for production in Asia.

So, in sum-
mary Niklas 
Neuendorff, 
one can say 

that there are 
several reasons 
for choosing 

your products?
– By purchasing our

products, our customers get the 
freedom to choose from a large and 
innovative range that covers most 
of their needs. They feel secure in 
knowing that the quality is there, 
both in products and at work, and 
secure in knowing that our pro-
duction and our partners work in a 
sustainable way.

Annons

Wasa Sweden produces and supplies trims 
and accessories, such as push buttons, jeans 
buttons, labels, transfers, ribbons and elastic, for 
many major European brands, mainly in sports, 
outdoor and workwear.

The head office is located in Fjugesta, Sweden 
and they have sales offices in Borås, Sweden, 
Herning, Denmark and Hamburg, Germany. 
Warehouses and offices are located in Hong 
Kong and production takes place in Shenzhen 
and DongGuan in China.

Wasa Sweden is a member of the BSCI, the 
Chemicals Group, and all products
are Ökotex certified.

For more information:  
Wasa Sweden AB 
Box 1269, 716 21 Fjugesta 
Tel +46 585 31800 
www.wasasweden.se 
info@wasasweden.se

THIS IS WASA SWEDEN

It’s the small
details that matter
Below zero and a little bit windy. The construction worker naps 
up all of the buttons on his jacket and knows that they will work 
perfectly, and that he will stay warm. This is how Wasa Sweden 
wants to be perceived, as a company that delivers quality in all 
forms, down to the smallest button.

Morgondagens mode
tillverkas på Texprocess

Experter berättar om ny teknik

Systermässan Techtextil är en ledande 
internationell mässa för teknisk textil, 
kompositer och nonwovens. Mässan, 
som har över 40 000 besökare, har 
i år temat framtidens stad och visar 
hur teknisk textil kan lösa utmaningar 
inom boende, transport, mat- 
försörjning och hälsovård.

Utbudet av tekniska textilier, nonwo-
vens och fibrer spänner över samman-
lagt elva industrier, däribland odling, 
markvård, industri, förpackningar, flyg, 
skyddsutrustning, sport och ekologi. 
Hållbarhet ligger annars i fokus och 
Techtextil lyfter särskilt fram land- 
vinningar hos mässans utställare.

techtextil.messefrankfurt.com

FAKTA OM TECHTEXTIL:

Funderar ni på att ställa ut eller pla-
nerar ni ett besök på Techtextile finns 
möjlighet till kostnadsfri rådgivning 
och hjälp, både för utställare och be-
sökare. MesseFrankfurt representeras i 
Sverige och Norge av Messeforum AB

Kontakt: tel +46 790 796 894, mail 
mattias.dahlquist@sweden.messe-
frankfurt.com

TIPS FÖR UTSTÄLLARE OCH BESÖKARE:

Artificiell intelligens, digitalisering och supersnabba ledtider – den 
nya modeindustrin visas på mässan Texprocess i Frankfurt. En av 
mässans spännande utställare är svenska Coloreel. 

Texprocess är en internationell mässa för de senaste teknikerna inom 
kläd- och textiltillverkning; från design till efterbehandling och logistik.

Coloreel bjuder på en innovation inom 
brodyrbranschen. Tekniken kommer i 
framtiden kunna appliceras även inom 
sömnad, stickning och vävning. 

Företaget grundades av entre-
prenören Joakim Staberg 
som fastnade för den 
onödigt komplicerade 
hanteringen med tråd-
byten och lager av olika 
färger inom brodyr. 2009 
drogs projektet igång, 
och på Texprocess kommer 
företaget visa sin första produkt 
som nu marknadsförs:

– Coloreel kan kopplas till alla olika 
brodermaskiner industriella brodyr-
maskiner, så möjligheterna är oändliga, 
berättar marknads- och försäljningschef

Magnus Hellström.
För Coloreel är Texprocess och 
Techtextil en viktig mässa, som en 
av de största inom textila tekniker, 

och den ligger strategiskt mitt i Europa. 
– Besökarna kommer att få se ett  

nytt spännande design- och produk-
tionsverktyg för att skapa brodyr som

vi aldrig tidigare sett. Den här tekni-
ken kommer att revolutionera textil-
branschen, lovar Magnus Hellström.

Årets upplaga går under rubriken Impact 
4.0, vilket står för digitaliserad produkt- 
utveckling och tillverkning, robotisering, 
3D-design, produktion genom helt upp-
kopplade nätverk och applikationer av 
big data. De största märkena och nyheter 
inom automatisering, individanpassade 
produkter, kustomisering och hållbar 
tillverkning kommer att visas här. 

På Texprocess kommer det att finnas 
stora möjligheter att studera ny utrust-
ning och få hela system demonstrerade. 

Däribland exempel på framtidens mikro-
fabriker för kläder, stickade sneakers och 
tekniska textilier.

Texprocess erbjuder även öppna sympo-
sier för besökare. Programmet har högre-
levanta ämnen för industrin och särskilt i 
år utforskas kommande utveckling inom 
AI, maskininlärning och big data.

Texprocess håller öppet den 14–17 maj 
2019. Läs mer på
techprocess.messefrankfurt.com.

Annons

 Scandinavian Fashion Business
Facktidningen för den
skandinaviska modebranschen

Marknadsledande sedan 1961

Allt om:
Marknaden – Trenderna
Mässorna – Branschprofilerna
Branschutvecklingen

www.habit.se

Tidning            Webb         Nyhetsbrev               Events

PRISLISTA2020KEY ACCOUNT MANAGER
Helena Skoglund
Mobil +46 736-82 53 21
helena.skoglund@nordiskemedier.se

MEDIECHEF 
Freddy Bustos 
Mobil +46 736-82 53 13 
freddy.bustos@nordiskemedier.se

PLATSANNONSER/FASHIONNET 
Marie Skonare 
Mobil +46 704-22 44 83 
marie.skonare@nordiskemedier.se



4-färg eller sv/v: 4-färg eller sv/v: 4-färg eller sv/v:

ANNONSFORMAT & PRISER

UTGIVNINGSPLAN 2020

* lägg till 5 mm skärsmån runt om

ANNONSFORMAT & PRIS WEBB/NYHETSBREV
Startsida, priser för medlemmar/månad Artikelsida, priser för medlemmar/månad

Hörn- 
banner

Sid- 
banner

Kampanjbanner 1

Kampanjbanner 2

Gigabanner 1

Gigabanner 2

Sticky 
banner

Inne-
hålls- 
banner

Toppbanner

Billboard

Toppbanner Full Size

Hörn- 
banner

Sid- 
banner

Kampanj- 
banner 1

Kampanj- 
banner 2

Sticky 
banner

Toppbanner

Billboard

Toppbanner Full Size

Titel- 
banner

Material
Maila underlaget inkl. landningssida till: annons@nordiskemedier.se 
Märk materialet med Habit

Native annonsering
Native annonsering är sponsrad 
text på webben som är annons-
märkt. Innehållet utformas så att 
användaren upplever det som en 
naturlig del av plattformen. Det 
sponsrade innehållet ska, för att 
ge maximal effekt, vara relevant 
för målgruppen och addera ett 
värde för läsaren.

Filtyper
Endast statiska – jpg, gif eller png. Max 50 kb. Utformning av
annonser ingår i priset.

Nyhetsbrev, priser för medlemmar/dag

Nyhetsbrevet utkommer 3 ggr/vecka.

* Pris per vecka

*

Toppannons
vänster

Mittenannons
vänster

Bottenannons
vänster

Mittenannons
höger

Bottenannons
höger

Toppannons
höger

Toppannons – full size

Streamer

Utgåva Utgivning Material Tema

ANNONSMATERIAL FÖR PRINT
Tryckfärdig PDF enligt specifikation.

Skickas till: annons.habit@nordiskemedier.se

ANNONSMATERIAL FÖR INTERNET
Vikt: max 75 kB
Filformat Webb: Statisk jpg, Animerad gif, Html (zip med hela källmaterialet)
Filformat Nyhetsbrev: Statisk jpg, gif eller png

Skickas till: annons@nordiskemedier.se. Märk ”Habit”

ANNONSKORREKTUR
Garanteras ej på annonser lämnade senare än materialdag.

ANNONSMATERIAL FÖRVARAS
högst sex månader efter annonsens införande i tidningen.

I ANNONSPRISET
är ej moms, produktionskostnad, faktureringsavgift och reprokostnader inräk-
nade. Habit förbehåller sig rätten att granska såväl bild som repromaterial.

DEBITERAS EXTRA
Vi debiterar annonsbeställare för extraarbete vid hantering av ej tryckfärdigt 
material.

ANNULLERING
Inga annulleringar efter gällande sista materialdag. Utelämnas eller lämnas 
annonsmaterial så sent att annonsen inte kan införas i beordrat tidnings-
nummer, debiteras 50 procent av annonskostnaden.

ANSVAR FÖR FEL I ANNONS
För eventuell skada, som kan tillfogas annonsören eller annan person 
genom att annonsen är felaktig eller ej blivit införd på begärd dag ikläder sig 
tidningen ej något ansvar. Vid intelefonering av annons ansvarar tidningen ej 
för eventella fel, ej heller för eventuella fel i annons, vars korrektur godkänts av 
annonsör eller annonsbyrå. Tidningens ansvar för fel är begränsat högst till 
annonskostnaden.

OBS!
Annonsbekräftelse får ej användas som betalningsunderlag. 
Faktura sänds efter tidningens utgivning.

TEKNISKA UPPLYSNINGAR

4-färg eller sv/v: 4-färg eller sv/v:

1/1-SIDA 
Utfallande: 
225x297 mm*

UPPSLAG
Utfallande: 450x297 mm*
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Attraktiva placeringar
4:e omslag 
2:a – 3:e  omslag
1:a uppslag 
2:a – 3:e uppslag
Högersida mot led.

Begärd placering i inlagan 1/2-sida eller större: + 20 % på listpris

Bilagor enligt offert

Samtliga annonspriser är 
medlemspriser. Priser för 
icke-medlemmar är det 
dubbla. Kontakta oss för 
mer information.

Medlemsskap
8 800 kr/år

Toppbanner Full Size 1800x450 px, statisk, max 250 kb 
Billboard 980x450 px, statisk eller animerad, max 150 kb 
Toppbanner 930x180 px, statisk eller animerad, max 70 kb 
Sticky banner 240x400 px, statisk eller animerad, max 90 kb 
Hörnbanner 200x300 px, statisk eller animerad, max 70 kb 
Sidbanner 200x175 px, statisk eller animerad, max 40 kb 
Innehållsbanner 230x230 px, statisk, max 55 kb 
Kampanjbanner 1 480x480 px, statisk eller animerad, max 75 kb 
Kampanjbanner 2 480x480 px, statisk eller animerad, max 75 kb 
Giga banner 1 980x480 px, statisk eller animerad, max 150 kb 
Giga banner 2 980x480 px, statisk eller animerad, max 150 kb 
 
 
Filtyper 
Statisk: jpg, animerad: gif, Html (zip-fil med allt material), Script 
Animationer ska hålla sig inom 20 sekunder. 
Utformning av annonser ingår i priset. 
Sticky, hörnbanner och sidbanner visas endast på desktop.

Streamer 820x28 px 
Fullsize 820x200 px 
Toppannons 400x200 px 
Mittenannons 400x200 px 
Bottenannons 400x200 px

29 500 kr 
25 500 kr 
12 000 kr 
10 000 kr 
6 500 kr 
2 000 kr 
3 750 kr 
9 500 kr 
8 800 kr 

12 000 kr 
8 500 kr

Toppbanner Full Size 1800x450 px, statisk, max 250 kb 
Billboard 980x450 px, statisk eller animerad, max 150 kb 
Toppbanner 930x180 px, statisk eller animerad, max 70 kb 
Sticky banner 240x400 px, statisk eller animerad, max 90 kb 
Hörnbanner 200x300 px, statisk eller animerad, max 70 kb 
Sidbanner 200x175 px, statisk eller animerad, max 40 kb 
Kampanjbanner 1 300x250 px, statisk eller animerad, max 75 kb 
Kampanjbanner 2 300x250 px, statisk eller animerad, max 75 kb 
Titelbanner 200x60 px, statisk, max 20 kb 
 
 
Filtyper 
Statisk: jpg, animerad: gif, Html (zip-fil med allt material), Script 
Animationer ska hålla sig inom 20 sekunder.  
Utformning av annonser ingår i priset. 
Sticky, hörnbanner och sidbanner visas endast på desktop.

29 500 kr 
25 500 kr 
12 000 kr 
10 000 kr 
6 500 kr 
2 000 kr 
7 750 kr 
6 200 kr 

13 000 kr

7 500 kr 
6 000 kr 
3 000 kr 
2 000 kr 
1 500 kr

1

Habit international höst/vinter 21/22

27 jan 7 jan Inköp, trender höst/vinter 20/21 – Kph&Sthlm/Skor&Accessoarer

2 9 mars 17 feb Mässrapport summering av modeveckorna/HR, ledarskap & utbildningar

3 17 april 30mars Habit International - Hållbarhet - Hållbar produktion

4 29 maj 11 maj Butiksleverantörer, detaljhandelsrapport- Mässrapport – Euroshop

5 9 juli 18 juni Inköp, trender vår/sommar 21 – Kph&Sthlm/Skor&Accessoarer

6 9 okt 21 sept Digital konsumtion, konsumtionstrender/marknadsnummer e-handel, butikskedjor

7 20 nov 2 nov Marknadsnummer leverantörer/Ekonomi, Exportmarknader, valutapåverkan

8 16 dec 26 nov

57 790:- 37 372:- 26 802:-

14 854:- 14 892:-

64 380 Kr 
41 973 Kr 
66 311 Kr 
62 067 Kr 
41 951 Kr


