»Ett gediget och genomtänkt hantverk som lyfter
texten och skapar läslust.«
Ur motiveringen till Fackförbundspressens journalistpris
där Polistidningen knep guld för bästa redigering 2015.
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Här når du
Sveriges poliser!
Polistidningen är tidningen för Polisförbundets medlem-

mar och utkommer med sex nummer per år.
Tidningen distribueras också till politiker, media och
övriga prenumeranter.
Våra läsare är en attraktiv målgrupp. Den består av
aktiva, köpstarka män och kvinnor i varierande åldrar
med fast anställning. Vi strävar efter att göra en intressant,
seriös och modern tidning, med starka reportage och
nyheter som belyser aktuella ämnen i polisens vardag –
arbetsvillkor, utrustning och andra frågor som engagerar.
Tidningen är direktadresserad och skickas hem till

av Sveriges poliser
är medlemmar i Polisförbundet

poliserna. Vi är glada över att tidningen är så omtyckt
– enligt den senaste läsvärdesundersökningen läser 86
procent alla eller nästan alla nummer av Polistidningen.
(ARS Research hösten 2011.) Polistidningen innehåller
till övervägande del redaktionellt material, vilket gör
att de annonser vi publicerar syns tydligt och får stor
genomslagskraft.
Välkommen att annonsera

i en uppskattad tidning med
en intressant läsekrets!

D

u håller nu i din hand utgivningsplan och prislista för 2017.

ANNONSBOKNING

Här hittar du all information du behöver för att nå Sveriges poliser.
Polistidningen ges ut av Polisförbundet.
Att välja rätt tidning för att nå sin målgrupp är det viktigaste valet för dig
som annonsör. Räckvidd, trovärdighet och det redaktionella innehållet är
avgörande om din annons ska bli uppmärksammad och läst. Polistidningen
är TS-kontrollerad till 24 500 exemplar.

Bengtsson & Sundström
Media AB
Robin Zackrisson
Telefon: 08-442 00 13
polistidningen@bs-media.se
Tjärhovsgatan 32
116 21 Stockholm
www.bs-media.se
Upplaga: 24 500, 6 nr per år

Utgivningsplan 2017
Polistidningen kommer ut med 6 utgåvor.
Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 4

Nr 5

Nr 6

Annonsstopp

13 jan

17 mars

17 maj

11 aug

22 sep

10 nov

Materialdag

20 jan

24 mars

24 maj

18 aug

29 sep

17 nov

Utgivning

9 feb

13 april

15 juni

7 sep

19 okt

7 dec

Annonsprislista 2017
Välj mellan olika format.
1/1-sida, 21 100 kr

Omslag 2, 23 900 kr

Baksida, 23 900 kr

Banner på
polistidningen.se
Panorama 960 x 80
7 900 kr/månad

1/1-sida
Utfallande
205 x 270 mm
+ 3 mm utfall

1/1-sida
Utfallande
205 x 270 mm
+ 3 mm utfall

1/2-sida, 14 100 kr
1/2-sida
Liggande
180 x 120 mm

Bilaga
1/2-sida
Stående
88 x
244 mm

1/4-sida, 9 100 kr
1/4-sida
Liggande
180 x 58 mm

1/1-sida
Utfallande
205 x 220 mm
+ 3 mm utfall

Kontakta
Bengtsson
& Sundström
för en offert.

1/8-sida, 5 500 kr
1/4-sida
Stående
88 x 120 mm

1/8-sida
Liggande
88 x 58 mm

Vid utfallande annonser lägg till 3 mm på samtliga sidor.
Tidningen är moms- och reklamskattebefriad.

Banner 250 x 200 (Högerkolumn)
5 300 kr/månad
Banner 179 x 200 (Vänsterkolumn)
4 200 kr/månad

TEKNISK INFORMATION
Tidningens format: 205 mm x 270 mm
Tryckförfarande: Offset
Rastertäthet: 133 linjer/tum
Punktförstoring: ca 20% i mellantonen
Annonsmaterial digitalt
Filformat: högupplöst PDF
Alla ingående färger, bilder och tonplattor ska vara i CMYK (Coated FOGRA39).
Bilder i annonsen ska vara högupplösta
(300 dpi). Inbäddade typsnitt ska vara av
typen Postscript typ 1 eller 2.
Materiallämning
Mejla din annons till
polistidningen@bs-media.se.
Hjälp med materialframställning?
Vi hjälper dig till kostnad av 10 procent
(exkl. moms) av ordinarie annonspris.
Det är viktigt att du påpekar detta innan
sista materialdag.
Annullering
Annullering ska ske senast dagen för
bokningsstopp. Avsteg från dessa
villkor resulterar i full debitering.

