annonsera i dövas tidning
papperstidning

webbplats

Upplaga

Besökare

3.000 ex (2021). Produkten når
SDR:s samtliga medlemmar och
DT:s prenumeranter.

20
22

80 000 unika besökare (2021)
380 000 sidvisningar (2021)

Publicering

Publicering

Löpande under året med tonvikt
på aktualiteter och webb-tv på
svenskt teckenspråk.

5 nummer/år med innehåll som
är aktuellt över en längre tid.

PRISLISTA & FORMAT

UTGIVNING & DEADLINE

Alltid en webbannons på köpet när du annonserar i papperstidningen.
Och mängdrabatt kan ges vid återkommande annonsering.

Nummer 1

Papperstidning		
(format)
		

Deadline: 4 februari

		
Helsida sid. 3 och baksida

Webb		
(format)		

Pris*		

(per nummer)
		
			
Toppbanner		
20 500 kronor

Helsida övriga sidor 		

Toppbanner		

17 500

Mittuppslag

		

Två toppbanners

36 000

1/2-sida (liggande)

		

Mellanbanner		

8 750

1/2-sida (stående)

		

Mellanbanner		

8 750

1/4-sida (liggande)

		

Liten banner		

4 500

1/4-sida (stående)

		

Liten banner		

4 500

		

Liten banner		

2 225

1/8-sida		

Se våra storleksguidar på nästkommande sidor.

>

KONTAKT

Välkommen att kontakta annons@dovastidning.se för bokning och
frågor. Vid bokning – uppge följande uppgifter:
– vilket nummer och format du önskar boka
– postadress (som vi kan skicka ett ex av papperstidningen till)
– fakturauppgifter (som vi kan skicka e-faktura till)

Papperstidning: fr.o.m. 24 februari
Webbannons – visningsperiod: 24 feb - 20 april

Nummer 2

Papperstidning: fr.o.m. 21 april
Webbannons – visningsperiod: 21 april - 22 juni
Deadline: 1 april

Nummer 3

Papperstidning (nummer 3): fr.o.m. 23 juni
Webbannons – visningsperiod: 23 juni - 14 sept
Deadline: 3 juni

Nummer 4

Papperstidning (nummer 4): fr.o.m. 15 september
Webbannons – visningsperiod: 15 sept - 23 nov
Deadline: 26 augusti

Nummer 5

Papperstidning (nummer 5): fr.o.m. 24 november
Webbannons – visningsperiod: 24 nov -22 feb 2023
Deadline: 4 november

*ingen moms tas ut då vi är en momsbefriad tidning

storleksguide för papperstidningen
Tekniska specifikationer:

Format: jpg, pdf eller indd
Rekommenderad upplösning: 300 dpi
Fotoformat lämpligt för tryck: cmyk		

Bokning och leverans:

Webbannonsering:

annons@dovastidning.se

Se nästa sida

Helsida baksida

Helsida baksida med 3 mm utfall

Helsida sid. 3 och övriga sidor

1/2-sida liggande

1/2-sida stående

1/4-sida liggande

1/8-sida

Mittuppslag

200 (B) x 240 mm (H)

200 (B) x 127 mm (H)

100 (B) x 64 mm (H)

226 (B) x 253 mm (H)

100 (B) x 255 mm (H)

420 (B) x 255 mm (H)

200 (B) x 255 mm (H)

200 (B) x 66 mm (H)

Helsida med 3 mm utfall

226 (B) x 281 mm (H)

1/4-sida stående

100 (B) x 127 mm (H)

Mittuppslag med 3 mm utfall

446 (B) x 281 mm (H)

>

storleksguide för webbplatsen
Tekniska specifikationer:

Format: gif, jpg eller png
Rekommenderad upplösning: minst 72 dpi
Maxminne: 500 kb		

Bokning och leverans:
annons@dovastidning.se
Uppge vilken länk din webbannons ska ha.

Annonsering i papperstidningen:
Se föregående sida

<

WEBBANNONSER

Toppbanner (datorläge)

Mellanbanner (datorläge)

Liten banner (datorläge)

+

+

+

Toppbanner (mobilläge)

Mellanbanner (mobilläge)

Liten banner (mobilläge)

980 (B) x 240 pixlar (H)

800 (B) x 800 pixlar (H)
(Annan storlek än i datorläge)

750 (B) x 1 200 pixlar (H)

750 (B) x 12 00 pixlar (H)
(Samma storlek som i datorläge)

750 (B) x 625 pixlar (H)

750 (B) x 625 pixlar (H)
(Samma storlek som i datorläge)

Vill du endast annonsera på webben? Se nästa sida.

>

annonsera på webbplatsen
Tekniska specifikationer:

Format: gif, jpg eller png
Rekommenderad upplösning: minst 72 dpi
Maxminne: 500 kb		

Bokning och leverans:
annons@dovastidning.se
Uppge vilken länk din webbannons ska ha.

Vill du synas i båda kanalerna?

Om du vill annonsera i både papperstidningen
och på dovastidning.se, läs mer på föregående
sidor i den här bilagan.

ANNONSERA ENDAST PÅ WEBBEN

+

Vår standardprodukt är att en webbannons alltid fås på köpet
vid annonsering i papperstidningen. Om du endast önskar
annonsera på dovastidning.se, går det bra (i mån av plats då
papperstidningskunderna har företräde). Här är priserna:

Format		

Pris*

Toppbanner		

3 900 kronor per visningsperiod

Mellanbanner		

1 900

Liten banner		

900

Toppbanner (mobilläge)

800 (B) x 800 pixlar (H)
(Annan storlek än i datorläge)

Toppbanner (datorläge)

980 (B) x 240 pixlar (H)

*ingen moms tas ut då vi är en momsbefriad tidning

VISNINGSPERIOD & DEADLINE

+

Visningsperiod 1 : 24 feb - 20 april
Deadline: 4 februari
Visningsperiod 2: 21 april - 22 juni
Deadline: 1 april
Visningsperiod 3: 23 juni - 14 sept
Deadline: 3 juni

Mellanbanner (mobilläge)

750 (B) x 1 200 pixlar (H)
(Samma storlek som i datorläge)
Mellanbanner (datorläge)

750 (B) x 1200 pixlar (H)

Visningsperiod 4: 15 sept - 23 nov
Deadline: 26 augusti

Visningsperiod period 5: 24 nov -22 feb 2023
Deadline: 4 november

+

KONTAKT

Liten banner (mobilläge)

Välkommen att kontakta annons@dovastidning.se för bokning
och frågor. Vid bokning – uppge följande uppgifter:
– vilket format och visningsperiod du önskar boka
– fakturauppgifter (som vi kan skicka e-faktura till)

750 (B) x 625 pixlar (H)
(Samma storlek som i datorläge)
Liten banner (datorläge)

750 (B) x 625 pixlar (H)

