
Dagens Handel ger oberoende nyhetsrapportering för hela handeln i flera kanaler: 
Papperstidning, e-tidning, webbnyheter, nyhetsbrev och kunskapsburna event. 

Medieinfo 2022



Utgivningsplan 2022

Format och priser

Nr Utgivning Material Fokus

1 1 april 11 mars Hållbarhet i fokus – kundupplevelse, produktutveckling, CSR, Employer branding

2 3 juni 13 maj E-handel i fokus – lager & leverans, logistik, kassa & check out, AI

3 30 september 9 september Butik i fokus – koncept, format, inredning, kommersiella fastigheter

4 2 december 11 november Teknik i fokus – innovationer, digitala affärssystem och plattformar, betallösningar, AI

Marknadstorget är en 
effektiv och kostnads optimal 
annonsplats för produkter, 
tjänster, ut  rustning, 
utbildning med mera. Med 
en annons på Marknadstor-
get syns du kontinuerligt 
och får en oslagbar räckvidd 
och träffsäkerhet.
* Notera: bokas per kalenderår

Marknadstorget

Teknisk information

Textlänk
Webb och nyhetsbrev i 30 dagar   5 995 kr  
För print och banners kontakta annonsavdelningen. 

Platsannonser

Annonsmaterial 
Material: Högupplöst PDF, EPS inkl. typsnitt och bilder.
Materialadress: 
annons.dagenshandel@nordiskemedier.se

Bilagor
I Dagens Handel kan du också annonsera med egna bilagor – 
broschyrer, egen kundtidning, inbjudningar m m. Möjlighet att editionera 
geografiskt och branschvis. För info kontakta mediechef Leena 
Starenius 

Övrigt
Betalningsvillkor:
Priserna är exklusive moms. Reklamskatt ingår. Likvid per 10 dagar. 
Fakturaavgift tillkommer.
Produktionskostnad:
För produktion av annonser, eller justering/ändring av annonsmaterial, 
debiteras produktionskostnad. 

Beordningsupplysningar:
Annonser kan flyttas eller annulleras om önskemål meddelas tidningen 
senast två månader före införingsdagen. Ansvar för fel i annons är 
begränsad till högst annonskostnad. För skada på grund av uteblivet 
material eller felaktigt material ansvaras ej.

Format
90 x 59 mm
9 000 kr/år

UPPSLAG                    59 900 kr

Baksida
Omslag 2
Omslag 3

215 x 285 mm 
+ 5 mm utfall

BEGÄRD PLACERING  
10% tillkommer på ordinarie pris.

430 x 285 mm 
+ 5 mm utfall

90 x 123 mm

185 x 59 mm

KVARTSIDA                  15 000 kr
(Samma pris båda formaten)

OMSLAG 4: 
Lämna 30 mm vit ”bård”längst upp på sidan. Plats för adressering.

185 x 123 mm

HALVSIDA                      28 300 kr

HELSIDA                  37 900 kr BORDER SID 1         25 000 kr

215 x 285 mm 
+ 5 mm utfall

90x246 mm

215 x 35 mm

Debatt: ”Hyressystemet dysfunktionellt” SIDAN 6 Aktuellt: Blockkedjor hittar rötäggen  SIDAN 14

#2  2020   www.dagenshandel.se

Charlotte Mattfolk, managementkonsult, Iamai:”DAGS GÅ LOSS PÅAFFÄRSUTVECKLING”

DÄRFÖR GÖRFAKTURANCOMEBACK

TEMA BETALLÖSNINGAR

INTERVJUExperten om bedrägeri-trenderna.Sidan 16. 



Annonsformat & pris webb/nyhetsbrev

Toppbanner Full Size 1800x450 px, statisk, max 250 kb ....................... 29 500 kr
Billboard 980x540 px, statisk eller animerad, max 150 kb ..................... 25 500 kr
Toppbanner 930x180 px, statisk eller animerad, max 70 kb .................. 12 000 kr
Sticky banner 240x400 px, statisk eller animerad, max 90 kb ............... 10 000 kr
Hörnbanner 200x300 px, statisk eller animerad, max 70 kb .................... 6 500 kr
Sidbanner 200x175 px, statisk eller animerad, max 40 kb ....................... 2 000 kr
Kampanjbanner 1 300x250 px, statisk eller animerad, max 75 kb ............ 7 750 kr
Kampanjbanner 2 300x250 px, statisk eller animerad, max 75 kb ............ 6 200 kr
Titelbanner 300x60 px, statisk, max 20 kb ............................................... 6 000 kr
Artikelbanner 660x200 px, statisk eller animerad, max 100 kb ................ 9 000 kr

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 
(ett korrektur, därefter 1 000 kr per påbörjad timme).
Sticky, hörnbanner och sidbanner visas endast på desktop.

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

Pris: 21.000 kr

Medlemsskap
I medlemsskapet ingår:
• Inlägg på medlemssidan
• Företagsprofil

11 800 kr/år

Streamer 820x28 px.....................7 500 kr
Fullsize 820x200 px .....................6 000 kr
Toppannons 400x200 px ............ 3 000 kr
Mittenannons 400x200 px .......... 2 000 kr
Bottenannons 400x200 px  ........ 2 000 kr

Filtyper
Endast statiska – jpg, gif eller png. 
Max 50 kb. Utformning av annonser ingår i 
priset (ett korrektur, därefter 1 000 kr 
per påbörjad timme).

Samtliga annonspriser är medlemspriser. Priser för icke-medlemmar är det dubbla.

Nyhetsbrev, priser för medlemmar/dag

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

Nyhetsbrevet går ut 3 ggr/vecka.

* Pris per vecka

*
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Toppbanner Full Size 1800x450 px, statisk, max 250 kb ....................... 29 500 kr
Billboard 980x540 px, statisk eller animerad, max 150 kb...................... 25 500 kr
Toppbanner 930x180 px, statisk eller animerad, max 70 kb ................... 12 000 kr
Sticky banner 240x400 px, statisk eller animerad, max 90 kb ................ 10 000 kr
Hörnbanner 200x300 px, statisk eller animerad, max 70 kb ..................... 6 500 kr
Sidbanner 200x175 px, statisk eller animerad, max 40 kb........................ 2 000 kr
Kampanjbanner 1 300x250, statisk eller animerad, max 75 kb ................. 9 500 kr
Kampanjbanner 2 300x250 px, statisk eller animerad, max 75 kb ............ 8 800 kr
Giga banner 1 930x250 px, statisk eller animerad, max 150 kb ............. 12 000 kr
Giga banner 2 930x250 px, statisk eller animerad, max 150 kb ............... 8 500 kr

* När man köper plats nr 1 ligger man också på plats nummer 3, längre ned på sidan.
** När man köper plats nr 2 ligger man också på plats nummer 4, längre ned på sidan.

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 
(ett korrektur, därefter 1 000 kr per påbörjad timme).
Sticky, hörnbanner och sidbanner visas endast på desktop.
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Annonsavdelningen

Mathias Tauberman 
Mediechef 
+46 (0)73 682 53 01
mathias.tauberman@nordiskemedier.se 

Fler möjligheter med Dagens Handel
Advertorials

Dagens Handel erbjuder advertorials/redaktionella 
annonser, där du som annonsör har möjlighet att få ut ditt 
budskap i ett koncept med redaktionell och allsidig 
framtoning.

Som annonsör bidrar du med faktaunderlag, att bli 
intervjuad av journalist och eventuella bilder. Vi 
sammanställer/skriver och formger din annons på ett 
redaktionellt sätt enligt ett färdigt koncept, som  
du godkänner.

Native annonsering

Native annonsering är sponsrad text på webben som är 
annonsmärkt. 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. Vi hjälper till att producera er Native.

För mer information, kontakta annonsavdelningen.


