Annonsprislista 2020
Lek & Babyrevyn is a member of the International Toy Magazines Association and the Baby Care Magazines International

Våra olika annonsstorlekar

Framsida

Baksida

Mittuppslag

Halvsida liggande

Helsida

Leverantörsregistret

Halvsida stående

1/4-sida

En unik tidning som når
Lek & Babybranschen
Lek & Babyrevyn, innehåller all tänkbar information
för alla som arbetar med leksaker och babyprodukter.
Den ägs av branschorganisationen Lek &
Babybranschen och når så gott som alla aktörer
inom den svenska lek- och babybranschen. Den har
också viss spridning i övriga nordiska länder. Den
ges ut 6 gånger per år och är ett utmärkt redskap att
nå ut till både detaljister och leverantörer i lek- och
babybranschen.

Nr

Sista
bokningsdag

Annonsinlämningsdag

Utgivning

1
2
3
4
5
6

7/1
2/3
14/4
17/8
28/9
16/11

8/1
4/3
15/4
19/8
30/9
18/11

31/1
20/3
4/5
4/9
16/10
4/12

I Lek- & Babyrevyn kan du bl.a. läsa om
• Bransch- och personnyheter
• Nya lagar och regler
• Mässreportage
• Produktnyheter

Annonsformat och priser

Vi gör fördjupade reportage om
• Butiker
• Kedjor
• Grossister
• E-handel
• Tillverkare

ANNONSBOKNING
Lena Hedö, tfn: 070-590 77 33,
e-mail: lena@lekobaby.se

Tack vare samarbetet inom ITMA (International
Toy Magazines Association) och BCMI (Baby
Care Magazines International) publicerar vi också
återkommande reportage från den internationella
marknaden.
Revyn 1 och 4 trycks i större upplaga. Nr 1 delas ut
på Spielwarenmesse i Nürnberg och nr 4 delas ut på
Kind + Jugend i Köln.

OBS! Storlekarna anges i bredd x höjd!

Utgivningsplan 2020

Format

Storlek i mm

Tidningens format är A4. Storleken anges i bredd x höjd!
Satsytan är 160x255 mm.Tidningen trycks på obestruket papper.
Tidningen är momsbelagd. Alla priser är exkl. moms.

DIGITALT ANNONSMATERIAL
Digitalt annonsmaterial lämnas i filformaten eps eller pdf.
Filerna skall ha en upplösning på 300 dpi och vara i färgläge
CMYK. Eps-filer gjorda i Illustrator skall vara vektoriserade.
BETALNING OCH ÖVRIGT
Betalning för annons kan begäras i förskott. Tidningen
förbehåller sig rätten att avböja icke önskvärda annonser.
AVBOKNING AV ANNONS
Annons som avbokas senare än tre veckor före utgivningsdag
debiteras.

Pris Viktig information

Framsida

210x297

28 900:- Annonsen skall vara utfallande och
ha ett utfall på minst 3 mm runt om.

Baksida
Mittuppslag
Omslagets insidor
1/1-sida

210x262
420x297
210x297
210x297

19 900:28 900:- Dessa annonser skall vara
utfallande och ha ett utfall på
17 900:- minst 3 mm runt om.
16 900:-

1/2-sida liggande
1/2-sida stående
1/4-sida

160x125
90x255
160x55

Bilaga
Leverantörsregistret
Personnytt

10 500:7 500:16 900:- Priset är för bilagor upp till 25 g.
990:- I priset ingår plats för er logga plus
sex textrader.
1 290:-

PRENUMERATION
Inom Sverige
699 kr/år
Övriga länder
899 kr/år
Beställes via Lena Hedö på
tfn 070-590 77 33 eller
lena@lekobaby.se
ANNONSMATERIAL MEJLAS ELLER
SKICKAS TILL:
Text å Form AH AB,
Trädgårdsvägen 19, 2 tr
194 46 Upplands Väsby
e-mail: ah1@textaform.se
Vid frågor vänligen ring:
Annette Hofvander på 070-811 46 05.
TRYCKERI för leverans av bilagor:
Printfabriken AB
Tennvägen 3, 371 50 Karlskrona

Banner 2020 – hemsida & nyhetsbrev
www.lekobaby.se
Kontakta Jennifer Rydén Englund
på jennifer@lekobaby.se eller
070-590 76 97 om du vill boka eller
veta mer.

Vill du boka en banner både på
hemsidan och i nyhetsbrevet och
kanske komplettera med en annons i
vår branschtidning Lek & Babyrevyn
kontakta oss på info@lekobaby.se eller
på 070-590 76 97/070-590 73 33.

Banner på hemsidan

Banner i Nyhetsbrevet

En banner på vår hemsida hjälper dig att förstärka
ditt budskap och nå branschen snabbt och effektivt.

Vi ger ut elektroniskt nyhetsbrev till våra medlemmar
som utkommer ca 15 ggr per år med uppehåll under
juli. Mottagarna till nyhetsbrevet har samtyckt att ta
emot informationen vilket gör att nyhetsbrevet har
hög respons.

Format:
Halvbredd:	450 x 150
450 x 300

2 600 kr
3 700 kr

Fullbredd: 	910 x 150
910 x 300

4 600 kr
6 100 kr

1024 x 200 pixlar 1 300 kr per införande (fullbredd)
400 x 200 pixlar 990 kr per införande (halvbredd)

Priserna avser att bannern visas på hemsidan under
1 månad.

Bokad banner mejlas in en vecka innan införandet.
Glöm inte att ange länkadress. Bannern ska vara gif
eller jpeg och väga max 100 kB.

Besöks- och leveransadress: Fleminggatan 7 • 112 26 Stockholm

www.lekobaby.se

