NARKOTIKAFRÅGAN
ANNONSGUIDE 2019

Sveriges ledande tidning mot narkotika

Med en annons i Narkotikafrågan når du inte bara ut till flera tusen
läsare till en låg kostnad, du stöttar även RNS i sitt viktiga arbete
för ett narkotikafritt samhälle och en narkotikafri skola.
Narkotikafrågan är ett måste för alla som är intresserade och vill vara uppdaterade
på det narkotikapolitiska området. Tidningen ges ut av Riksförbundet Narkotikafritt
Samhälle, RNS, och utkommer fyra gånger per år. Med en upplaga på ca 7000 når våra
annonsörer ut till bland annat polisstationer, domstolar och socialförvaltningar.
Tidningen skickas även till politiker, gymnasieskolor, våra företagsvänner samt engagerade privatpersoner och når därmed en bred läsarkrets.
En av RNS hjärtefrågor är projektet Narkotikafri Skola som har till syfte att sprida
kunskap, erfarenheter och metoder för att utveckla gymnasieskolans narkotikaförebyggande arbete. I Narkotikafrågan vill vi därför framhäva budskapet om vikten av
preventiva insatser och tidig upptäckt.
I Narkotikafrågan hittar du som läsare intressanta reportage, den senaste forskningen
varvat med krönikor och recensioner. Tidningen innehåller till övervägande del
redaktionellt material vilket gör att de annonser vi publicerar syns tydligt och får stor
genomslagskraft.
Är du socialt engagerad och tycker vårt arbete är viktigt?
Välkommen att annonsera i Sveriges ledande tidning mot narkotika!

Med hjälp av ditt stöd kan vi fortsätta vara Sveriges ledande
organisation för ett samhälle fritt från narkotika.

UTGIVNINGSPLAN

Nr			Annonsstopp			Utgivning
1			

21 jan			

15 feb

2			

23 apr			

17 maj

3			

2 sep		

20 sep

4

28 okt			

22 nov

		

Redaktion
Redaktör: Per Johansson
Tel: 08 - 643 04 67
e-post: per@rns.se
webb: www.rns.se/narkotikafragan
Som ideell förening är vår tidning momsbefriad.

2

2

mm

2

mm

mm

mm

2 mmm

Format
BAKSIDA: 215x239 mm + 3 mm utfall

19.000 kr

HELSIDA: 215x279 mm + 3 mm utfall

16.000 kr

HALV, STÅENDE: 98,5x268 mm

9.000 kr

HALV, LIGGANDE: 203x127,5 mm

9.000 kr

KVARTSIDA, STÅENDE: 98,5x130,5 mm

6.000 kr

ÅTTONDEL, LIGGANDE: 98,5x62 mm

4.000 kr

LOGOTYPE

3.000 kr

FÖRETAGSNAMN + ORT

1.500 kr

Instruktioner
Färdigt annonsmaterial till tidningen vill vi ha i PDF-, EPS- eller AI-format med vektoriserade typsnitt och bilder
inkluderade. Annonsen ska vara i fyrfärg (CMYK), ej i RGB (skärmanpassad). Om den innehåller bilder bör
dessa vara högupplösta. För säkerhets skull bör texten vara vektoriserad, för att undvika typsnittsproblem. Om
du har möjlighet att färganpassa annonsen ska du anpassa den till obestruket papper.

Färdigt annonsmaterial till webben vill vi ha i JPG-format.

Köper du annons inklusive formgivning av RNS kan du självklart bortse från ovanstående.
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