
Dagligvarugalan – dagligvarubranschens egen
Oscarsutdelning – ett evenemang där alla delar av 
branschen kan mötas, utbyta erfarenheter och tillsammans 
fira branschens alla hjältar. Här hör alla hemma som vill 
lyfta dagligvarubranschen och ge branschen den 
uppmärksamhet som den ärligt förtjänar. 

Med en produktplacering på galan är du mitt i centrum i 
ett exklusivt branschforum. I paketet ingår en omfattande 
marknadsföring före, under och efter galan.

17 februari 2017 – Dags att nominera. 
25 augusti 2017 – Finalisterna presenteras.

21 september 2017 – Galamiddag på Stadshuset där 
vinnarna koras!

29 september 2017 – Vinnarna hyllas!
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Konferenser • Seminarier • Events • Nyhetsbrev • Webb • Annonspaket

Fri Köpenskap är en nyhetstidning som kommer ut på fre-
dagar. Första numret kom ut redan 1943! Vi finns i samt-
liga butiker i hela Sverige med en täckning mot hela ICA, 
Coop, Axfood, Bergendahls samt fristående butiker.

Fri Köpenskap är oberoende, fristående och har mycket 
högt anseende bland våra läsare. Våra trogna läsare an-
vänder regelbundet tidningen som nyhets- och informa-
tionskälla. 

Våra läsare är
 handlare
	butikschefer
	kategoriansvariga
	grossister
	leverantörer

Papperstidningen är vår bas men med våra events, sajt och ny-
hetsbrev når vi både brett och djupt inom dagligvarubranchen!

Årligen arrangeras flera populära och 
välbesökta seminarier och events

Sveriges ledande affärstidning för dagligvarubranschen

täcker hela branschen

medieinfo 2017



Bilaga
Låt Fri Köpenskap vara bärare av dina broschyrer, faktablad, inbjudningar,  
produktpresentationer m m. Kontakta annonsavdelningen för mer information.

Övrigt
Begärd placering: +1 0 %. Moms tillkommer på alla priser.  
Anmärkningar ej gjorda inom åtta dagar godkännes ej.

Format och priser 2017

1/1-sida 82 200:-
250 x 370 mm, 4-färg

Uppslag 119 400:-
524 x 370 mm, 4-färg

A4 1/4-sida
199 x 270 mm 250 x 90 mm
4-färg  4-färg
67 300:- 35 900:-

Pris print 36:-/spaltmm, minst 8 500:-
Pris endast digitalt 8500:-

Utgivningsplan 2017
Kontakt
Mi Andrén
Mediechef
Tel 08-670 41 97, 073-389 88  99
mi.andren@mentoronline.se

Magnus Wrigert
Platsannonsering
Tel 08-670 41 33
magnus.wrigert@mentoronline.se

Material/Annonsproduktion
Per-Olof Rydzén, tel 040-694 24 94 
per-olof.rydzen@exakta.se

web: ftp.exakta.se/Login
ftp: ftp.exakta.se
 (FTP-program måste användas)
användarnamn: annonsmaterialmentorem 
lösenord: mentorexakta
mail: annons.fk@mentoronline.se
Meddela via mail eller telefon när materialet är överfört. 
OBS! Material via FTP:n läggs i mappen FriKopenskap.

Tekniska upplysningar (print)
Tidningens format: 280x385 mm
Satsyta: 250x370 mm
Spaltmått: 46, 97, 148, 199 och 250 mm
Tryckförfarande: Rulloffset
Rastertäthet: 85 lpi
Färgskala: Europaskalan
Papperskvalitet: 55 gram
Färgmättnad: Max 240 %

Tekniska upplysningar (web)
Vikt: max 20 kB
Filformat: swf (ej nyhetbrev)
 jpeg eller gif
Materialadress: webannons@mentoronline.se
 Märk ’’Fri Köpenskap’’

fri-kopenskap.se
Fri Köpenskap.se sajt har fått nya funktioner och fler erbjudanden 
till dig. Utöver matiga nyheter kommer du bland annat att hitta 
jobb, mässor och utbildningar samt möjlighet till medlemskap. För 
att inte missa branschens oberoende nyheter – se till att både du 
och kollegan får ett eget dagligt nyhetsbrev kostnadsfritt! 

Läs mer på fri-kopenskap.se. Där finns all information och priser för 
medlemskap och annonsering på sajt och nyhetsbrev. Du kan också 
kontakta Mi Andrén för mer information.

 1 spalt 2 spalter 3 spalter 4 spalter 5 spalter

 46 mm 97 mm 148 mm 199 mm 250 mm

Platsannonser

Printannonserna ligger även 30 dagar på 
fri-kopenskap.se/dagligvarujobb.se och 
20 dagar i vårt nyhetsbrev.  

Nr Utgivning Materialdag
1–3 20 januari 12 januari
4 27 januari 19 januari
5 03 februari 26 januari
6 10 februari 02 februari
7 17 februari 09 februari
8 24 februari 16 februari
9 03 mars 23 februari
10 10 mars 02 mars
11 17 mars 09 mars
12 24 mars 16 mars
13 31 mars 23 mars

14–15 07 april 30 mars
16 21 april 13 april

17–18 28 april 20 april
19 12 maj 04 maj

20–21 19 maj 11 maj
22–23 02 juni 24 maj
24–32 16 juni      Almedaldnumer 08 juni

33 18 augusti 10 augusti
34 25 augusti 17 augusti
35 01 september 24 augusti
36 08 september 31 augusti
37 15 september 07 september

Dagligvarugalan 21 september
38 22 september 14 september
39 29 september 21 september
40 06 oktober 28 september
41 13 oktober 05 oktober
42 20 oktober 12 oktober
43 27 oktober 19 oktober
44 03 november 26 oktober
45 10 november 02 november
46 17 november 09 november
47 24 november 16 november

48-52 01 december 23 november

1/2-sida 60 200:-
250 x 183 mm, 4-färg
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100 % täckning

Dags att nominera!

Finalisterna

Vinnarna

Vi söker

Butikschef
•  Ansvar för butikens försäljning, drift och resultat

•  Gott ledarskap som utvecklar och motiverar  

    medarbetarna
•  Skapa positiva kundmöten och köpglädje i butiken

Välkommen att läsa mer på coop.se/jobb där du även söker 

tjänsten. Sista ansökningsdag 7 oktober.

VÅREN 2017 ÖPPNAR  
COOP EN NY BUTIK I  

NORRA DJURGÅRDSSTADEN.

VI SÖKER:
FÄRSKVARUCHEF

HEMKÖP MATEXTRA
NÄSBY PARK

Det här är tjänsten för dig som brinner  

för kundupplevelser och vill jobba i ett  

värderingsstyrt familjeföretag med stort 

engagemang och nära till beslut. 

Läs mer om tjänsten på:

www.sabis.se/jobb

Bröderna Nilsson söker Distriktschef Göteborg/Halland

Bröderna Nilsson Delikatesser är ett delikatessföretag i Göteborg som sedan 1928 har tillverkat 

kvalitetsprodukter för Sveriges livsmedelsbutiker. Vi tillverkar framförallt kallskuret såsom rostbiff, olika 

sorters skinka och fågelprodukter av premiumkvalité. Vi gör även en satsning inom segmentet färdigmat, och 

kommer ta klivet in i fler kategorier.

Sortimentet distribueras till dagligvaruhandeln och till övriga grossister i hela Sverige. Bröderna står för 

tradition och innovation i en härlig mix. Sund och ren mat för den ”medvetna konsumenten”. Just nu lanserar 

vi vårt nya koncept Brödernas Naturliga, ett plånbokssortiment helt utan tillsatta E-nr och bara naturliga 

ingredienser och med svenskt kött.

I Oktober 2014 blev Bröderna Nilssons Delikatesser en del av den norska livsmedelskoncernen Scandza AS.

Arbetsuppgifter:
Du får möjlighet att arbeta i ett spännande företag i ständig utveckling där du kommer att vara 

ansvarig för distriktets försäljning och utveckling. I dina arbetsuppgifter ingår det att bearbeta nya och 

befintliga butiker inom dagligvaruhandeln, bygga och utveckla långsiktiga relationer samt säkerställa 

lönsamheten på kategorin delikatess/chark och färdigmat. Du kommer regelbundet att följa upp, 

analysera och rapportera sortimentets utveckling, kampanjernas genomförande och utfall samt vid 

behov rekommendera åtgärder för att säkerställa måluppfyllnad. Du säkerställer vårt sortiment i 

butiken, inspirerar till säljfrämjande lösningar och utbildar butikerna i kategoriutvecklingen.

Din profil:
– Du har erfarenheter från dagligvaruhandeln.

– Du har kunskaper i butiksekonomi.

– Du är strukturerad, målmedveten och planerar ditt arbete väl.

– Goda kunskaper i Office paketet.

– Du har ett stort engagemang, drivkraft och intresse för att utveckla affären.

– Du är en utåtriktad person med stor flexibilitet som har förmågan att skapa

– och bibehålla goda relationer.

– Har ett brinnande intresse för mat.

Vill du, tillsammans med oss, utveckla och få Bröderna Nilsson 

att växa ytterligare?

Skicka ditt CV och personliga brev till jobb@brn.se. Sista 

ansökningsdag är 2016-10-10. Vid frågor om tjänsten kontakta 

Anders Wellergård, Field Sales Manager, 031-722 73 47.

Vi intervjuar kandidater löpande och tjänsten kan tillsättas 

tidigare än sista ansökningsdatum, 2016-10-10

Välkommen med din ansökan!

Är du Rydells toppsäljare i 
Västerås?

Vill du arbeta med Västmanlands kanske häftigaste 

färskvaruprodukter i butik? Brinner du för utveckling, 

knyta nya kontakter, kombinera fysiskt arbete med 

en del administrativt, är lösningsorienterad och gillar 

många bollar i luften? 

Då är du den vi söker i Västerås!

Läs mer om tjänsten på vår hemsida www.rydells.se

Skicka ansökan till erik.larsson@rydells.se. Intervjuer kommer att 

ske löpande så ansök så snart som möjligt. Frågor besvaras av 

Erik Larsson, HR, på 070 951 91 18.

Kalix har storslagen natur och närhet till ”Sveriges vackraste skärgård” där Kalixälven möter havet. 

Kalix är känt över hela världen för den unika Kalixlöjrommen och här finns unika möjligheter för dig 

och din familj.

AVDELNINGSCHEF MAT Stora Coop Kalix

Kunden i vår butik ska mötas av en butik som inte bara innehåller bra varor till bra priser, vi 

vill även att de varje dag ska mötas av matinspiration, intressanta händelser, överraskningar 

och inte minst får ett bra personligt bemötande från all vår personal. 

Som Avdelningschef mat på Stora Coop Kalix har du huvudansvaret för försäljning, resultat, 

bemanning, drift och förändringsarbete inom ditt område. I rollen har du personalansvar för 

ca 20 medarbetare och tillsammans med stormarknadschef och övriga säljchefer ingår du i 

ledningsgruppen. 

Vi söker någon som älskar att driva detaljhandel, har ett stort fokus på försäljning och en stark 

drivkraft i att skapa lönsamhet. Vi vill att du har erfarenhet av detaljhandel med dokumenterad 

erfarenhet av att leda större grupper. Andra utmärkande egenskaper hos dig bör vara  

kommunikationsförmåga, ett driv, uthållighet samt förmåga att kunna fatta beslut.

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell 

mångfald tillför verksamheten.

För ytterligare information om tjänsten kontakta: 

stormarknadschef Patrik Kattilavaara 072-544 51 62.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 2016-10-12 till: katarina.stehn@cesab.se

Norrbotten

www.fri-kopenskap.se

Advertorials

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.

Fri Köpenskap 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.

För mer information, 
kontakta marknadsavdelningen.

Nyhet!

Läs mer på nya 
fri-kopenskap.se


