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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.

• filnamn

• filformat

Märk annonsen med annonsörsnamn, tidning samt utgåva.

Använd ej å, ä, ö, eller andra specialtecken. 

Ej fler än 16 tecken.

• färg & bild

Filerna skall vara tryckoptimerade PDF-filer. 

I annat fall tillkommer en produktionskostnad.

• storlek

• produktionskostnad

Skapa annonsen i det format som är inbokat 

(bredden x höjden). Glöm inte utfall om detta behövs.

Mentor Communications ansvarar ej för material som inte 

lämnats enligt specificerade riktlinjer. 

Material som lämnas i annan form måste bearbetas och 

därvid tillkommer en produktionskostnad.

Mentor Communications ansvarar ej för material som inkommit efter 

angiven materialdag. Vi debiterar annonsbeställare för extraarbete 

vid hantering av ej tryckfärdigt material. För allmänna leveransvillkor 

se ALG 02, www.grafiska.se.

• leveranssätt

• kontakt

• ansvarsfördelning

SPECIFIKATION

annonsmaterial print

Alla färger i dokumentet skall vara i CMYK. Färger som inte är CMYK 

omvandlas av oss innan tryck, med risk för viss nyansförändring.

Alla bilder ska vara högupplösta (300 dpi) och CMYK. 

Max färgmängd 300%.

Joboption och icc-profil finns att ladda hem på www.dagenshandel.se klicka på Annonsera.

Annonser levereras via e-post alternativt via FTP. Material som 

skickas via e-post får ”väga” max 10 MB. Mappar med 

dokument som skickas via FTP eller e-post ska vara komprimerade, 

ej innehålla å, ä, ö eller andra specialtecken. Ej fler än 16 tecken.

e-post: annons.dagenshandel@mentoronline.se

webbläsare: http://ftp.exakta.se

ftp-program: ftp.exakta.se

användarnamn: annonsmaterialmentorem

lösenord: mentorexakta

Meddela via e-post eller telefon när materialet är överfört.

Anna Friis
040-694 24 98 
anna.friis@exakta.se

Materialadress:

Exakta Media

Att: Anna Friis

Hornyxegatan 14

213 76 Malmö
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