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Tidskrift för Sveriges Arkiv
Tidskriften Arkiv är en viktig förstahandskälla när det gäller information
om e-arkiv, utbildningar,kulturarvsfrågor med mera. En majoritet av läsarna
sparar tidningen i mer än ett år. 87% av våra läsare finner att annonserna är
relevanta enligt vår läsarundersökning.

Varför Arkiv?
Tidskriften är Sveriges arkivföreningars
gemensamma och primära kommunikationskanal.
Arkiv når arkivarier inom näringsliv,
kommun, landsting och föreningar.
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Tidskriften vänder sig även till registratorer som
är en växande målgrupp.
Tidskriften behandlar vikiga ämnen som
informationsteknologi och -säkerhet, demokrati,
digitalisering och tillgängliggörande.
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Här hittar du all info om
platsannonsering i print
Utgåva

Tema

Bokningsstopp

Materialdag

Utgivning

1

xx

9 februari

16 februari

9 mars

2

xx

13 april

20 april

12 maj

3

xx

8 september

15 september

9 oktober

4

xx

16 november

22 november

14 december

Vi reserverar oss för eventuella prisförändringar under året.

Format

Storlek

Pris (ex moms)

Helsida

210 x 297 mm + 5 mm utfall

18 200 kr

Begärd placering

210x265 mm + 5 mm utfall

21 900

Halvsida stående

90 x 267 mm

10 200 kr

Halvsida liggande

180 x 132 mm

10 200 kr

Kvartsida

90 x 132 mm

6 400 kr

Åttondel

90 x 66 mm

3 750 kr

Övriga format
Kontakta Josefine Blomquist för prisförslag på andra kreativa lösningar.

Gustav Svensson
Mobil: 072-092 56 46
E-post: gustav@adviser.se

MATERIALSPECIFIKATION
Annonsmaterial för print ska levereras som PDF.
Bilder och illustrationer ska vara CMYK (ej dekorfärger, PMS eller RGB).
Bilder ska vara högupplösta. 300 dpi för att bli så bra som möjligt i tryck.
Utfall om 3 mm ska läggas runt annonsmaterialet. Skärmärken används för att annonsen
ska monteras in korrekt. Text bör ej finnas närmre än 5 mm från sidans skärmärken.
Dokumentet döps enligt följande: Annonsör_Arkiv_NrX_ÅrXX ICC-profilen finns att ladda ner
på tryckeriets hemsida, www.wikstroms.se, under ”Filer/Checklista”
Lämna din annons på www.skickaannons.se eller via print@adelivery.se.

Behöver ni hjälp med att
producera ert annonsmaterial?
a_delivery kan hjälpa er att producera annonser,
banners, native och designkoncept till våra
tidningar och sajter. Prata med din säljare på
Adviser så får du förslag på pris och upplägg
eller besök oss på www.adelivery.se.

Här hittar du info
om digital annonsering
Digital annonsering på temaarkiv.se
Period

Storlek

Pris (ex moms)

Per kvartal

690 x 300 px

9 600 kr / kvartal

Per kvartal

300 x 100 px

4 300 kr / kvartal

Per kvartal

960 x 150 px

7 500 kr / kvartal

Priserna gäller per kvartal eller kortare period om annonsören så önskar.
Banners växlar med några minuters mellanrum med en annan banner,
garanterad visning 50% av tiden.

MATERIALSPECIFIKATION
Bannermaterial skickas till digital@adelivery.se i filformaten GIF, JPEG eller HTML.

Materialet ska vara på plats senast tre arbetsdagar innan publicering. Maxvikt 110 kb.
Glöm inte länk till landningssida.

Gustav Svensson
Mobil: 072-092 56 46
E-post: gustav@adviser.se

