Bildkonstnären

Annonsering

Genom att annonsera i Bildkonstnären når du
• Konstnärer, anställda/besökare på gallerier, bibliotek
• Konstintresserade privatpersoner runt om i landet
• Du får även din annons som banner på webbplatsen med ca 6 200 klick per månad.
(Värde 2 790 kr, tidsperiod 3 månader)
Deadlines för annonsmaterial och utgivningsdatum 2020
• Nr. 1, 2020: materialdag 21 februari, utgivning 8 mars (24 sidor)
• Nr. 2, 2020: materialdag 22 maj, utgivning 17 juni (32 sidor)
• Nr. 3, 2020: materialdag 21 augusti, utgivning 16 september (24 sidor)
• Nr. 4, 2020: materialdag 13 november utgivning 9 december (32 sidor)
Du får självklart skicka ditt material tidigare än så!

Inlämning av material
Annonsmaterial skickas med e-post till adress redaktor@konstnarsforbundet.se
Maxgräns för bifogade annonser är 10 MB.
Överstiger ditt material denna gräns kan du skicka annonsen via exempelvis WeTransfer.
I dokumentet Annonsstorlek-pris.pdf kan du se de olika formaten för annonsering i tidningen samt
information om bannerannonsering som ingår i priset.
Godkänt annonsmaterial
Tryckfärdig PDF. Kom ihåg att bilder som används i annonsen bör ha en upplösning på 300 dpi.
Försäljningsvillkor
Endast skriftlig annullering av bokad annons godkännes.
Sådan ska vara Bildkonstnären tillhanda senast två veckor (10 arbetsdagar) före materialdag
(deadline).
Vid avbokning senare än två veckor före den i prislistan angivna materialdagen debiteras 25 % av
den bokade annonsens värde. Vid avbokning senare än en vecka före materialdagen debiteras
50 %. Vid avbokning efter materialdagen, eller om material inte har inkommit inom
överenskommen tid, debiteras 100 %.
Betalningsvillkor
15 dagar netto

Bildkonstnären

Annonsering

Priser och format 2020
Pris per annons exklusive moms. Samtliga sidor trycks i fyrfärg.
Format
Baksida
Helsida
1/2 stående
1/2 liggande
1/4 stående
1/8 liggande

Storlek (mm)
188 x 238
188 x 260
91 x 260
188 x 260
91 x 130
91 x 65

Pris (SEK)
6 500
5 500
3 000
3 000
1 800
950

Annonsera på www.konstnarsforbundet.se
Villkor och pris
(Pris exklusive moms)
Storlek: 240 pixlar bred och upp till max 680 pixlar hög.
Annonsen ska vara stående i jpg, gif eller png, och kan vara statisk eller animerad.
Vänligen skicka en bild i god kvalitet!
Du skickar ditt material till redaktor@konstnarsforbundet.se
Annonser som inte längre är aktiva plockas bort (t.ex. pga. datum som passerat)
En standardbanner syns i annonsfältet på startsidan.
Annonserer du i tidningen ingår en banner kostnadsfritt på webbplatsen under 3 månader (från
tidningens utgivning till nästa tidnings utgivning).
Pris: 2 790 kronor per kvartal.
Svenska konstnärsförbundets webbplats www.konstnarsforbundet.se har ett snitt av 4 500 st
besök per månad.

