UTGIVNINGSPLAN & ANNONSPRISLISTA - 2017
Branschtidningen Rateko ges ut av Ola Larssons aktiebolag,
Eor AB, och distribueras till leverantörer och distributörer
inom konsumentelektronik och vitvaror/småel, butikerna
inom Audio Video, Clas Ohlson, Digital Butikerna, Digital inn,
Electrolux Home, Elgiganten, Elkedjan, ELON, Euronics, Hi-Fi
Klubben, Japan Photo, Kjell & Company, Media Markt, NetOnNet, Teknikmagasinet, Scandinavian Photo och SIBA, samt till
fristående handlare. Tidningen distribueras också till telekombutikerna inom 3, Dialect, RingUp, Tele2, Telenor och Telia,
samt till Cant-auktoriserade tekniker och serviceverkstäder.

Branschtidningen har funnits i 74 år och hette 1943-1954
”Radiohandlaren”, 1955-2009 ”Rateko” (1994-2009 gavs
även branschtidningen ”El&Vitt” ut) och 2010-2013 ”ElektronikBranschen” – som var en sammanslagning av de båda
branschtidningarna. Från 2014 heter den återigen ”Rateko”.
Branschtidningen läses av bland annat ägare, VD, marknads-,
butiks- och inköpschefer, samt de i butikerna som säljer era
produkter till såväl konsumenter som företag.

Upplagan är 5 000 exemplar och utgivningen är 4 nummer/år.

Rateko innehåller information om branschen och produkterna,
såväl för konsumentelektronik som för vitvaror/småel.

ANNONSPRISLISTA 2017

UTGIVNINGSPLAN 2017

Annons		
Fyra helsidor
Fyra halvsidor
En helsida
En halvsida

Pris
40 000 kr (10 000 kr per helsida)
30 000 kr (7 500 kr per halvsida)
15 000 kr
11 250 kr

ANNONSINFORMATION
Pris är exklusive moms men inklusive lagstadgad reklamskatt.
Betalningsvillkor 30 dagar netto. Dröjsmålsränta 10 % över
gällande diskonto.
Helsida: 210x297 mm. Halvsida: 210x148,5mm / 105x297mm
Utfallande annons kräver 3 mm utfall på varje sida, vilket innebär att en utfallande helsidesannons skall ha måtten 216x303
mm (de yttersta 3 mm runt de 210x297 mm som kommer
synas skärs bort för att undvika vita kanter kring annonsen).
Annonser skall levereras som högupplösta PDF-filer med
inbäddade typsnitt och bilder (PDF-version 1.5 – 300 dpi)
alternativt som 300 dpi CMYK-bild (helst JPG/JPEG).
Annonser e-postas till ola@rateko.se.
På www.rateko.se finns mer information och där kan man
också läsa branschtidningen i PDF-format.

Nummer
# 1		
# 2		
# 3		
# 4		

Annonsmaterial		
15 mars			
7 juni			
13 september		
22 november		

Utgivning
24 mars
16 juni
22 september
1 december

ANNONSBOKNING / KONTAKT
Är du intresserad av att annonsera i Rateko, eller har någon
fråga om eller tips till branschtidningen, är du välkommen att
höra av dig via e-post eller telefon.

För annonsbokning: kontakta Ola Larsson
ola@rateko.se
+46 709 30 95 05
---------------------------------------------------------Ola Larsson
Chefredaktör
Rateko / Eor AB
Adress: Eor AB, Kristinebergsvägen 12, 1tr
112 44 Stockholm
Mobil: +46 709 30 95 05
www.rateko.se / ola@rateko.se

----------------------------------------------------------

