
e n  t i d s k r i f t  o m  b i l i s m e n s  g u l d å l d e r

Tidningen Riksettan gillar det 
som hände på 1950-talet. Då var 
Volvo PV 444 en av de populäraste 

bilmodellerna, svenskarna åkte fortfarande 
på vänster sida och riksvägarna var kurviga 
och smala. Framför allt så gick trafiken 
rakt igenom städerna. Inte speciellt 
miljövänligt men det var trevligt att kunna 
äta lunch eller fika några meter från 
parkeringsplatsen. 

Riksettan, som lånat sitt namn av den 
klassiska riksväg som gick mellan Hel-
singborg och Stockholm, gillar att titta i 
backspegeln. Vi tycker inte att allt var 
bättre förr men visst fanns det en hel del 
som borde bevarats. Det är därför 

tidningen struntar i att åka på Europavä-
garna och istället väljer de gamla svenska 
riksvägarna. Vi uppskattar både stenlagda 
vägar, gamla mackar och motell. Utan att 
fråga några myndigheter om lov har vi 
dessutom K-märkt en massa vägsträckor 
som vi hoppas ska bevaras för all framtid. 

I varje nummer åker redaktionen längs 
någon gammal väg för att K-spana efter det 
som finns kvar av bilismens guldålder. Det 
är en hel del har vi upptäckt efter tusentals 
mil på svenska danska, tyska och amerikan-
ska vägar. Att åka i lagom takt på gamla 
vägar verkar ha blivit allt populärare och 
många läsare hämtar idéer ur Riksettan för 
att kunna planera sina egna spaningsresor. 

Riksettan är en tjock tidning med långa, 
välskrivna texter och spännande bildrepor-
tage. Det är en tidning som räcker länge. 

Chefredaktör: Jörgen Persson som 
skrivit resereportage i 30 år och dessutom 
skildrat svenska interiörer i bokserien 
”Bakom Fasaderna”.

CHEFREDAKTÖR: 
JÖRGEN PERSSON

ANNONSERA 
2016



Teknisk information
PDF-fil (PDF/X-1a, ver 1,3) skapad med 
högupplöst data. Bilder i CMYK (ISO Coated 
v2 300% (ECI)) och 300 dpi och samtliga 
typsnitt skall vara inbäddade. Filen får ej 
innehålla dekorfärger eller OPI-information.

Öppet InDesign-dokument – samtliga bilder 
och typsnitt måste bifogas. Vi tar inte emot 
dokument från Word, Works, Excel, PowerPoint, 
CorelDraw eller Publisher.

 
Utfallande annonser skall göras med  
5 mm skärsmån samt passmärken (med  
4 mm förskjutning) Övriga annonser skall 
levereras i exakt format utan utfall och utan 
passmärken.

För övriga frågor om annonsmaterial eller 
materialleverans kontakta Traffic (se ovan) 
eller maila till oss på annons@okforlaget.se

Hit skickar du annonsmaterialet:
E-post: annons@okforlaget.se

Ftp: ftp.okforlaget.se 
Användarnamn: Riksettan 
Lösenord: annons

format och pris (Bredd × höjd i mm) 

utgivningsplan 2016

Begärd placering
+ 10% på priset

Betalning
Kontokunder – 15 dagar, övriga kunder  
– kontant förskott. Moms tillkommer. 
Samtliga priser inkluderar reklamskatt.

Annonsproduktion
Sättningskostnad till kommer med 800 kr/tim.

Annullering
Senast 1 vecka före materialdag.

Granskning
Tidningen förbehåller sig rätt-
en att avböja annonser.

Reklamation
Ska göras inom 14 dagar från utgivningsdag. 
Tidningens ansvar är begränsat till högst 
annonskostnaden. För skada på grund av 
uteblivet eller felaktigt införande ansvaras ej. 
I övrigt gäller Tu: s normer för annonsering.

Utgivare
OK Förlaget

Ansvarig utgivare
Peter Fogelberg

Chefredaktör
Jörgen Persson
jorgen.persson@riksettan.net

Annonssäljare
Claus Widell, 08-736 12 29
claus.widell@okforlaget.se

Annonstraffic
Karin Inghe, 08-736 12 38
Marie Söderqvist, 08-736 12 35
annons@okforlaget.se

kontakt

övrigt

annonsmaterial

Utgåva Utgivningsdag Materialdag
1/2016 2016-03-01 2016-01-28

2/2016 2016-05-03 2016-04-06

3/2016 2016-07-05 2016-06-08

4/2016 2016-10-11 2016-09-15

5/2016 2016-12-13 2016-11-17

annonsering digitalt
Riksettan finns där läsarna finns och med vår hjälp kan du nå dina kunder i alla tänkbara kanaler på bästa sätt.

annonsering print

OBSS! Utfallande annonser skall ha en skärsmån på 5 mm. 

UPPSLAG
Utfall: 460x290 mm
Satsyta: 430x252 mm
* 1:a uppslag: 27 500:-

Uppslag*
25 000:-

1/1-SIDA
Utfall: 230x290 mm*
Satsyta: 200x252 mm
* 2:a/3:e omslag: 16 500:-
* Baksida: 18 000:-

1/1-sida*
15 000:-

1/4 SIDA
98x124 mm

1/4-sida
5 000:-

1/2-SIDA LIGGANDE
Satsyta: 200x124 mm
Utfall: 230x142 mm*

1/2-SIDA STÅENDE
Satsyta: 98x252 mm
Utfall: 117x290 mm*

1/2-sida
9 000:-

Webbsida
Vår webbsajt riksettan.net ger dig som annonsör en lysande 
möjlighet att ha speciella annonser även för smarta telefoner eller 
surfplattor. För bästa möjliga upplevelse anpassar vi sajten 
beroende på vilken typ av skärm som besökaren använder. 
Fördelen för dig som annonsör är att din annons alltid visas i 
relevant miljö och på rätt sätt.

Mobil-app
Webben är inte allt, du kan även nå dina kunder genom speciella 
annonslösningar i vår app, där vi publicerar hela tidningen digitalt. 
Här finns möjligheter att ladda din annons med videofilm, driva 
läsaren direkt vidare till flera olika sidor på din egen sajt eller till låg 
kostnad utöka din annonsering med fler sidor. Läsarna gillar interak-
tiva annonser!

Annonssäljare:
Claus Widell

OBS!
* + 5 mm skärsmån 

på utfallande format. 
Pristillägg på begärd 

placering 10%.

Med reservation för ändringar.


