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Utgivningsdagar 2019

Format och Priser Print
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1/2-SIDA  22 500 kr

480 x 340
(plus 3 mm utfall)

UPPSLAG  59 800 kr

204 x 302

Utfallande  
format:
240x340  
(plus 3 mm  
utfall)

1/1-SIDA  36 400 kr

100 x 70      

1/8-SIDA  9 400 kr BILAGA
2-sidig        28 500 kr
4-sidig        31 800 kr

Max 50 g inklusive porto och 
ibladning.

OMSLAG 2:a 38 900 kr
 3:e 36 400 kr 
 4:e 40 200 kr 
OBS! Lämna 3 cm överst på  
4:e omslagssida för adressering.

Advertorials
Packmarknaden erbjuder advertorials/redak-
tionella 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.

Material
Filerna skall vara tryckoptimerade PDF-filer.

Alla färger skall vara i CMYK. 

Alla bilder ska vara högupplösta (300 dpi).

Annonsunderlaget mailas till
annons.packmarknaden@nordiskemedier.se

NR Utgivningsdag Materialdag Tema Mässa/Event vi bevakar

1 28 februari 1 februari Förpackningsteknik, E-handel,
Transport & logistiklösningar

   

2 25 april 20 mars Livsmedelsförpackningar; Pack Point Nordic,
Hållbarhet, matsvinn

      

3 13 juni 22 maj Etiketter och märkning, spårbarhet. Förpackningstryck

4 24 september 2 september Mässnummer Empack
Livsmedelsförpackningar. Material & Design

5 31 oktober 8 oktober Läkemedelsförpackningar, mässrapport
Kemtekniska förpackningar

6 9 december 15 november Svensk/dansk samutgåva, Automation/robot. 
Förpackningsmaskiner

+ 9 december 15 november Produktnytt 2018

+ 9 december 15 november Kalender 2019

6-7 februari
Mässrapport

ICE/CCE Europe, München 12-14/3

Labelexpo, Bryssel 24-27/9
FachPack, Nürnberg 24-26/9

2-3 oktober



Annonsformat & pris webb/nyhetsbrev

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.

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

White Paper
Whitepaper är en rubrik där Ni 
kan lägga in tex branschrap-
porter/statistik, produktblad, 
sammanställningar eller annan 
information som består av forsk-
ning/nyheter från branschen. 

Formatet är oftast en kort text-
länk eller en liten banner varifrån 
man leder trafiken vidare till en 
landningssida. 

På den sidan kan läsarna/besö-
karna fylla i sina uppgifter och 
”beställa” själva rapporten. Ni får 
då in information/kontaktuppgif-
ter från läsaren som ger ”leads”.

www.packnet.se Nyhetsbrev

Annonsering portalen
Priserna gäller för medlemmar/månad.

Toppbanner 
Startsidan + Övriga sidor  9.000 kr
Artikelsidan   9.000 kr
930x180 px - max 70kb

Billboard
Startsidan + Övriga sidor  17.000 kr
Artikelsidan   17.000 kr
980x450 px - max 150kb

Toppbanner Full Size
Startsidan + Övriga sidor  19.750 kr
Artikelsidan   19.750 kr
1800x450 px - max 250kb

Sticky Banner
Startsidan + Övriga sidor  7.500 kr
Artikelsidan   7.500 kr
240x400 px - max 90kb

Hörnbanner
Startsidan + Övriga sidor  4.750 kr
Artikelsidan   4.750 kr
200x300 px - max 70kb

Sidbanner
Startsidan + Övriga sidor  1.400 kr
Artikelsidan   1.400 kr
200x175 px - max 40kb

Innehållsbanner
Startsidan   2.500 kr
230x230 px - max 55kb statisk

Kampanjbanner 1 
Startsidan 480x480 px  7.250 kr
Artikelsidan 300x250 px   5.750 kr
Övriga sidor300x250 px  2.850 kr
max 75kb

Kampanjbanner 2 
Startsidan480x480 px  5.000 kr
Artikelsidan 300x250 px   4.500 kr
Övriga sidor300x250 px  2.250 kr
max 75kb

Gigabanner 1
Startsidan   9.000 kr
980x480 px - max 150kb 

Gigabanner 2
Startsidan   5.000 kr
980x480 px - max 150kb

Titelbanner 
Artikelsidan   9.500 kr
200x60 px - max 20 kb statisk

Annonsering nyhetsbrevet
Priserna gäller för medlemmar/dag.

Streamer
820x28 px, max 50kb 5.000 kr/dag

Toppannons
400x200 px, max 50kb 2.000 kr/dag

Toppannons Full Size
820x200 px, max 50kb 4.000 kr/dag

Mittenannons vänster
490x147 px, max 50kb 1.500 kr/dag

Mittenannons höger 
310x235 px, max 50kb 1.500 kr/dag

Bottenannons vänster
490x147 px, max 50kb 1.000 kr/dag

Bottenannons höger
310x235 px, max 50kb 1.000 kr/dag

Banners på portalen delar plats med upp 
till tre andra. Undantaget titelbanner och 
innehållsbanner som är själva och sticky 
banner som delar plats med upp till två 
andra.Banners roterar vid sidskifte.

Annonser och banners länkas till er 
hemsida, det  går också bra att bifoga 
annan länk då ni lämnar ert material. 
Animerad banner: levereras som jpg, 

html eller gif. Animationen ska hålla sig 
inom 20 sekunder.

Statiska banners: jpg, gif eller png.  
(I nyhetsbrevet är alla annonser 
statiska.)

Våra banners är responsiva vilket 
innebär att de anpassar sig efter den 
skärm de visas på. (hörn- och sidbanner 
visas endast på desktop)

Medlemskap
7 800 kr/år

Samtliga annonspriser är 
medlemspriser. 

Priser för icke-medlemmar 
är det dubbla.

Medlemspaket
• 12 månader sidbanner på portalen

• 1 toppannons i nyhetsbrevet

• 2 mittenannonser i nyhetsbrevet

• 2 bottenannonser i nyhetsbrevet

• 1 års medlemskap

15 000 kr



Kontakt

Mediesäljare 
Ingela Engman 
Tel 0325-340 81 
engmanengman@telia.com

Mediechef 
Jerker Evaldsson 
Tel 042-490 19 33
jerker.evaldsson@nordiskemedier.se

Affärsområdeschef Industri 
Christel Frost 
Tel 042-490 19 61
christel.frost@nordiskemedier.se

Chefredaktör 
Marcus Petersson 
Tel 042-490 19 11 
marcus.petersson@nordiskemedier.se 

Projektledare Event 
Görel Johansson 
Tel 073-682 53 65  
gorel.johansson@nordiskemedier.se

Affärsutveckling
Per-Stefan Gersbro
Tel 0709-989 691 
psg@paccedo.com 

Kunskap och Möten – Våra Event!

Packmarknaden är allt du behöver för att lära dig det 
du vill veta om förpackningar. Våra läsare och följare är 
professionella beslutsfattare. De flesta med stort eller 
avgörande inflytande över inköp och utveckling. Såväl 
av förpackningar och förpackningsmaterial som inves-
teringar i maskinteknik och utrustning för inpackning 
av varor och produkter. Vi kommunicerar på svenska 
men når även läsare i flera av våra nordiska grannlän-
der och även Tyskland och England.

Ämnen som vi tar upp är förpackningar och material, 
packningslinjer och maskinteknik, märkning och eti-
ketter, affärsnyheter och marknadstrender, standarder 
och lagkrav, grafiskt tryck och design, forskning & ut-

Packmarknaden  
– Kunskap för fackfolk!

veckling och annat som är bra att känna till för att välja 
rätt förpackning.

Hos oss får du tips om de senaste förpackningslös-
ningarna inom livsmedel och drycker, läkemedel och 
hälsokost, kosmetika och kroppsvård, kem-tekniska 
och en rad andra konsumentprodukter. Här hittar du 
också de senaste lösningarna för e-handel, business to 
business, transport & lagerhållning, butiksexponering, 
med mera.

Välkommen till en spännande värld av förpackningar!

Marcus Petersson,     
Chefredaktör

Läkemedelsförpackningar 
Endagskonferens i samarbete 
med Läkemedelsakademin.

PACK@lunch 
Förpackningsfrågor i fokus. 
Snabbt. Lättsmält. Matnyttigt.
www.packatlunch.se

PACK POINT NORDIC 
Tidigare konferensen Livsmedels-
förpackningar i fokus som växer!
www.packpointnordic.se
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