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Utgivningsplan 2019

Annonsformat & priser i tidningen

UPPSLAG  63 000:-
430 x 285 mm + 5 mm utfall

1/1 SIDA  44 500:-
Utfallande: 215x285 mm + 5mm
 

1/2 SIDA  35 000:-
Satsyta: 185 x 123 mm

1/4 SIDA 24 000:-
A) 90 x 123 mm
B) 185 x 59 mm

Nr Utgivning Materialdag

1 22 januari 2 januari

2 25 mars 4 mars

3 4 september 14 augusti

4 8 november 18 oktober

Platsannonser  
– format & priser

Redaktionellt program

Huvudmålgrupp

FastFood Magazine ger dig det 
bästa urvalet när du söker personer 
med erfarenhet och kunnande av 
restaurangbranschen.

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:-

Skandinaviens facktidning inom den 
expansiva snabbmatsmarknaden. 
Koncepttidning för alla som dagligen 
arbetar med fast food, dryck och kafé 
från dagligvaruhandeln till restauranger.

Ansvariga för fastfoodkonceptet, service-
handeln, beslutsfattare inom snabbmats-
branschens många segment.

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

Bilagor
Bilagor lösa eller inhäftade. 
Kontakta annons avdelningen 
för offert.

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

Upplaga 2018: 6 000 ex. Material
Annonsmaterial skickas till: 
annons.fastfood@nordiskemedier.se
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FAST FOOD AWARD: MÖT VINNARNA

HAN VILL BLI SVERIGES NYE   

KORVKUNG

KONDITORIER
Riktiga gobitar  

för centrumägare

TREND
Indisk streetfood  

med extra allt

Handbrödsspecial:
Klassiker på nytt

Lätta, fräscha smakupplevelser hör våren till. Med sin milda sälta  

är Santorina perfekt till den grekiska salladen, men också till pajer,  

baguetter och småplock. Santorina kommer färdigtärnad i praktisk  

1 kg hink och finns även som Ekologisk.

SANTORINA
Sagolika
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ReturadressNordiske Medier Stockholm AB

Box 72001, S-181 72 Lidingö
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Annonsformat & pris webb/nyhetsbrev

Toppbanner
930x180 px, 18 000:-/mån

Startsidan
Toppbanner
930x180 px, 18 000:-/mån

Artikelsidan

Toppannons 
vänster
400x200 px
4 000:-/dag

Mitten-
annons 
höger
310x235 px
3 000:-/dag

Nyhetsbrev

Titelbanner

Toppannons 
höger
400x200 px
4 000:-/dag

Mittenannons 
vänster
490x147 px, 3 000:-/dag

Bottenannons 
vänster
490x147 px, 2 000:-/dag Botten-

annons 
höger
310x235 px
2 000:-/dag

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
8 800 kr/år

Samtliga annonspriser är 
medlemspriser. 

Priser för icke-medlemmar 
är det dubbla.

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

Material
Annonsmaterial skickas till: 
annons.fastfood@nordiskemedier.se

www.foodnet.se Nyhetsbrev

Hörn-
banner
200x300 
9 500:-
/mån

Kampanj-
banner
1
480x480 px
14 500:-/mån

Gigabanner 1
980x480 px, 18 000:-/mån

Kampanj-
banner
2
480x480 px
12 000:-/mån

Gigabanner 2
980x480 px, 12 000:-/mån

Hörn-
banner
200x300 
9 500:-
/mån

sid-
banner
200x175 
2 800:-
/mån

sid-
banner

sid-
banner

sid-
banner

sid-
banner

sid-
banner

200x60
19 000:-
/mån

sid-
banner

sid-
banner
200x175 
2 800:-
/mån

sid-
banner

sid-
banner

sid-
banner

sid-
banner

sid-
banner

sid-
banner

sid-
banner

sid-
banner

sid-
banner

Kampanj-
banner 1
300x250 px
11 500:-/mån

Kampanj-
banner 2
300x250 px
9 000:-/mån

Nyhetsbrevet ges ut två gånger  
i veckan med en upplaga på 10 200.

Filtyper
Statisk jpg, gif eller png

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

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.

Native-annonsering
Native-annonsering är sponsrat innehåll, 
tydligt märkt som sponsrat. Innehållet i 
native-annonsen utformas så att läsaren 
upplever detta som en naturlig del av 
plattformen. Det sponsrade innehållet ska 
vara relevant för målgruppen och addera 
ett mervärde för läsaren.

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, redigerar 
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.
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Annonsbokning
Mediechef
Greger Klingwall
0708-68 49 22
greger.klingwall@nordiskemedier.se
 
Görel Johansson
073-682 53 65  
gorel.johansson@nordiskemedier.se 

Projektledare event
Cecilia Öster
073-682 53 76
cecilia.oster@nordiskemedier.se

Fanny Schoug
073-682 53 79
fanny.schoug@nordiskemedier.se

Nordiske Medier Stockholm AB – ett företag inom Nordiske Medier AB 
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Events

VIP-klubben
Pizza-SM är en populär tävling 
bland landets pizzabagare som 
alltid skapar ett stort medie-
genomslag. Fast Food Magazine 
har arrangerat Pizza-SM under 
flera år och vi vill premiera alla de 
pizzabagare som sätter en ära i 
att baka ”världens bästa pizza”.

Pizza-SM 2019 genomförs i 
samband med Fastfood & 
Cafémässan, EasyFairs den
11-12 september i Göteborg.

Fast Food Awards är branschtävlingen 
där kreativa och ansvarsfulla initiativ och 
lönsam utveckling lyfts fram och premie-
ras. Fast Food Awards ger inspiration och 
lyfter fram hjältarna i branschen. Fast Food 
Awards vänder sig till hela branschen. Allt 
från det traditionella till det nyaste; ham-
burgerställen, salladsbarer, coffee-shops, 
grab-and-go, service- och livsmedelsbuti-
ker och restauranger. 

Vinnarna koras på Fastfood & Café på 
Kistamässan den 30 januari 2019.

VIP-Klubben samlar ett antal av 
branschens ledande aktörer till 
framför allt frukostträffar under 
året. Under avspända former 
diskuteras och debatteras 
intressanta ämnen. Vi har för 
avsikt att utveckla konceptet 
under 2019 till branschens 
viktigaste mötesplats.


