Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8

Manusstopp
3 februari
16 mars
27 april
8 juni
20 juli
24 augusti
5 oktober
16 november

Digital
12 februari
25 mars
6 maj
17 juni
29 juli
2 september
14 oktober
25 november

Utgivning
17 februari
30 mars		
11 maj
22 juni
3 augusti
7 september
19 oktober
30 november

Dessutom - en digital sommarspecial som släpps 27 juni och
uppdateras kontinuerligt fram till och med O-Ringen.
Och i nummer 8-2020 har vi Skogssports uppskattade tävlingsprogram för tävlingsåret 2021 som bilaga.

2020 mediefakta

Här är Skogssports
datum för 2020

skogssport

skogssport
Skogssport är Svenska Orienteringsförbundets officiella magasin. Tidningen utkommer sedan 1947 och ägs och drivs av
förbundet.

Innehåll: Mestadels egetproducerat material, reportage med
fokus såväl bredd som elit, tävlingsbevakning, träningstips,
och krönikor. Har dessutom en egen ungdomsredaktion.
Andel annonser: Cirka 10 procent. Annonserna får därmed
högt obs-värde och bra spridning i tidningen.

Fakta om Skogssport
Utgivning: 8 ggr/år - dessutom digitalt sommarnummer
Upplaga: 7 500 ex
Antal läsare: ca 20 000
Målgruppen: Prenumeranter, mestadels aktiva inom
orientering. Skickas även ut till alla
orienteringsklubbar i landet, cirka 600 stycken.

Annonsmaterial
Vi ser helst att ni levererar tryckfärdigt annonsmaterial, PDF,
JPEG eller EPS.
Leveransadress för annonsmaterial:
skogssport@orientering.se

Utgivningsplan 2020
					Bokning/material
Nummer 1 			
3 februari		
Nummer 2 			
16 mars 			
Nummer 3 			
27 april 			
Nummer 4 			
8 juni 			
Nummer 5 			
20 juli 			
Nummer 6 			
24 augusti		
Nummer 7 			
5 oktober 		
Nummer 8 			
16 november 		

Utgivning 		Annonstema
17 februari		
30 mars			
Studier och skor/kläder
11 maj 			
22 juni
3 augusti
7 september
19 oktober		
Pannlampor
30 november		
Resor/läger

Dessutom - en digital sommarspecial som släpps 27 juni och uppdateras kontinuerligt fram till och med O-Ringen.
Bilagor
Tävlingsprogram 2021, kommer som bilaga i nummer
8-2020. Sista dag för bokning av annonser till Tävlingsprogrammet.

Annonstema
Innebär att vi sätter visst fokus i tidningen,
även redaktionellt, på detta tema.
Bra tillfälle att annonsera!

Flera annonser = lägre priser
Vi erbjuder rabatter när ni bokar mer än ett nummer.
Vid samtida bokning på webben och i tidningen kan
vi göra ”paketpris” – hör av er för offert på detta!
Rabattsatser (gäller ej orienteringsmarknaden)
2 samtida bokningar = 20% rabatt
3 samtida bokningar = 30% rabatt
Helår - beroende på storlek och placering = 30–50%
Föreningsspecial (gäller föreningar anslutna till SOFT)
Repetitionsannons från andra införandet = 50 % rabatt

Din annonskontakt
Göran Andersson
annons@orientering.se
070-601 53 26

eventor.orientering.se
Eventor är Svenska orienteringsförbundets tävlingkalender
där alla anmälningar till orienteringstävlingar i Sverige görs.
Många besökare under säsong. Perfekt ställe för dig som arrangör
att synas på!
Under december 2017-november 2018 har Eventor haft 526 000 unika
besökare. Antalet sidvisningar under denna tid var: 29 711 269. Snittbesökaren stannar på sidan fem och en halv minut.
Storlek 		
1 modul 		
2 moduler
4 moduler
Textannons

Mått 		
300 x 60 pixlar
300 x 120 pixlar
300 x 240 pixlar
160 tecken+länk

Pris/vecka
990 		
1750 		
2990 		
750 		

Pris/månad
3500
5500
8900
2500
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Skogssport trycks i A4-format (210x297 mm)
4-färgstryck på miljömärkt tryckeri (V-tab i
Vimmerby) med Svanen. Tjockare omslagspapper.
Under 2019 hade Skogssport i snitt 60 sidor
per nummer.

Annonsformaten i Skogssport 2020
Helsida

Uppslag
eller bilaga
Pris: Offereras
Boka i god tid!

180 x 263 mm
Utfallande: 210 x
297 mm (+3 mm)

Halvsida

1/3-sida

85 x 263 mm
180 x 129 mm

56 x 263 mm
180 x 84 mm

1/4-sida

1/8-sida

180 x 62 mm
85 x 129 mm

85 x 62 mm

Storlek 			Mått 		Pris
1/1-sida 			
180 x 263 mm
13 900:1/2-sida, liggande
180 x 129 mm
7 900:1/2- sida, stående
85 x 263 mm
7 900:1/3-del, stående 		
56 x 263 mm
5 900:1/3-del, liggande 		
180 x 84 mm
5 900:1/4-del, stående 		
85 x 129 mm
4 900:1/4-del, liggande 		
180 x 62 mm
4 900:1/8-del 			
85 x 62 mm
2 700:1/9-del 			
56x80 mm
2 500:1/18-del 		
56x40 mm
1 300:Inklusive 4-färg. Tidningen är momsbefriad. Ovanstående priser gäller färdigt annonsmaterial. Eventuell
produktionskostnad enligt överenskommelse.
Annonsen levereras till skogssport@orientering.se

Orienteringsmarknaden
På Orienteringsmarknaden samlar vi samtliga
mindre annonser. Vill du
annonsera på orienteringsmarknaden hela
året erbjuds rabatt.

1/9-del

1/18-sida

56 x 80 mm

56 x 40 mm

Din annonskontakt
Göran Andersson
annons@orientering.se
070-601 53 26

