
• file name

• file format

Label the advertisement with advertisers name, magazine and issue. File 

names must not include more than sixteen characters.

• colors & images

Submit a print-ready PDF. If not, an additional production cost will 

be charged.

• size

• production cost

Design the advertisement in the format ordered 

(width x height). 

Nordiske Medier is not responsible for materials dispatched in a manner 

which does not comply with these guidelines. Materials delivered in some 

other form must be processed by the production personnel, and a charge 

is made to cover this additional production cost. 

Nordiske Medier is not responsible for materials not received by the 

agreed delivery date. We invoice the advertiser for the additional 

work involved when handling materials which are not “print-ready.”

• delivery options

• contact

• allocation of responsibilities

SPECIFICATION

submission of advertisments for print

The advertisements are to be delivered by FTP, email or on a CD. 

Material delivered by email should not be larger than 10 MB. 

Folders containing files sent via FTP or email must be compressed. 

File names must not include more than sixteen characters.

mail: annons.habit@nordiskemedier.se

web browser: http://ftp.exakta.se

ftp client: ftp.exakta.se

username: annonsmaterialmentorem

password: mentorexakta

All colors in the document must be CMYK. If not, we will change 

the colors prior to printing, which may result in some alterations to 

the color shades. All images must be high resolution (300dpi) and

CMYK. Maximum ink weight is 300%.

Download the correct joboption and ICC profile at www.habit.se and click on Annonsera

Conny Norrman

+46 40-694 24 40

annons.habit@nordiskemedier.se

Adress for delivery of material:

Exakta Creative

Att: Conny Norrman

Hornyxegatan 14

213 76 Malmö

Sweden

event & kundaktiviteter 2013

Mentor Communications AB – ett företag inom Mentor Online, Box 72001, SE-181 72 Lidingö

Tel. +46 (0)8-670 41 00, fax +46 (0)8-661 64 55, www.mentoronline.se

Marknadstorget.com är en köp- och säljsajt för nya och begagnade produkter.

Här kan företag lägga ut sina produkter och tjänster till försäljning mot respektive bransch.

För mer info och erbjudande kontakta Andreas Tzelidis, tel 08-670 41 33, andreas.tzelidis@mentoronline.se 

NU även med auktioner!

fakta om Habit sko&modes läsare

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

➧ Habit Skandinaviens största modebranschtidning. 
Magasinet är först med trenderna och snabbast med 
branschnyheterna men bevakar också allt från statistik 
till silhuetter, från trendprognoser till ekonomi, från 
butiksinredning till catwalk. 

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

➧ Tidningen Habit Sko & Mode når varje månad 40 000 
beslutsfattare inom modebranschen.

➧ Tidningens hemsida är habit.se som har cirka 4 000 
veckounika besök.

➧ Habits veckovisa nyhetsbrev når drygt 10 500 unika 
beslutsfattare inom modebranschen. habit.se har drygt 
4 500 veckounika besökare.

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

–  93 %  tar beslut som avser investeringar i butiken..

–  32 % tror på ökade investeringar.

–  30 % kommer att investera mellan 50 000:- och 
200 000:- i butiken det närmaste året.

–  Ny belysning och inredning är prioriterat.

–  35 % anser att varumärkets betydelse ökar i konkur-
rensen.

– ett nummer av Habit sko&Mode läses I genomsnitt I 
38 minuter.

– varje nummer av Habit sko & Mode läses I genom-
snitt av 5 personer.

Källa: enkät om kläd- och skohandel 2013, Habit sko & Mode

HAbIt MODeGAlA: 
Habit Modegalan delar varje år ut ett 
stort antal prestigefyllda branschpris 
i vardera 13 eller fler kategorier, med 
syfte att uppmärksamma, premiera 
och stimulera branschen och dess 
aktörer.

HAbIt MODebRAnsCHens DAG:
Habit Modebranschens dag är ett fo-
rum och en mötesplats för leverantö-
rer och detaljister samt organisationer 
och institutioner med anknytning till 
sko- och modebranschen. Habit mo-
debranschens dag samlar branschens 
ledande aktörer för att sätta fokus på 
brännande frågor. Föredragshållare 
är ledande personer från Sverige och 
utlandet.

HAbIt eXeCUtIve DInneR:
Habit Executive Dinner har som 
målsättning att erbjuda ett nätverk 
för vd/ägare inom Sveriges ledande 
modeföretag, leverantörer och detal-
jister. Under trevliga former träffas vi 
två gånger per år med syfte att utbyta 
idéer och erfarenheter som förhopp-
ningsvis leder till att nya kontakter 
knyts och förbättrade villkor skapas 
för att bedriva handel i Sverige och 
export för de svenska modeföretagen.
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