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Snabba fakta
Testspecial är en specialprodukt från Vi Bilägare – Sveriges
största biltidning. Distributionen kommer att ske genom
Tidsam; den bästa kanalen för
att få ut tidningen till läsarna.
Dessutom kommer Testspecial
att marknadsföras och säljas via
våra egna effektiva kanaler, där
vi genom förlagets olika titlar
når en halv miljon människor
per månad. Vi marknadsför även
produkten genom våra webbsajter som har c:a 400 000 unika
besökare i veckan. En marknadskanal som garanterar bra spridning av ert budskap!

»Vi Bilägares Testspcial är en årlig
höjdpunkt …«
Testspecial är årets mest uppskattade
specialutgåva från Vi Bilägare. På strax
under 200 sidor levererar vi några av
Europas mest omfattande tester, varsamt
inbäddade mellan en uppsjö av läckra
bilder tagna av landets ledande bilfotografer.
Våra tester har alltid varit förknippade
med hög kvalitet och är något av tidningens adelsmärke. Variationen är stor;

vi kör allt från lyxiga suvar och slanka
coupéer till små vardagshjältar och hippa
trendnissar. Vi Bilägare Testspecial är en
årlig höjdpunkt för alla med ett brett
bilintresse.

/Niklas Carle, chefredaktör

FORMAT OCH PRIS (Bredd×höjd, mm)
UPPSLAG

1:A UPPSLAG

29 000:-

UPPSLAG

1:A UPPSLAG

Utfall: 420x297 mm
Satsyta: 400x275 mm

1/1-SIDA

17 000:-

Utfall: 210x297 mm
Satsyta: 190x275 mm

* + 5 mm skärsmån på
utfallande format.
Pristillägg på begärd
placering 10%.

30 000:-

Utfall: 420x297 mm
Satsyta: 400x275 mm

1/1-SIDA

OBS!

1/1-SIDA
2:A/3:E OMSLAG

1/1-SIDA
BAKSIDA

20 000:-

23 000:-

2:A/3:E OMSLAG 1/1-SIDA

Utfall: 210x297 mm
Satsyta: 190x275 mm

UTGIVNINGSPLAN
UTGÅVA

UTG. DAG

MTRL. DAG

2020-2021

2020-12-22

2020-11-26

2021-2022

2021-12-21

2021-11-25

Med reservation för ändringar.

BAKSIDA 1/1-SIDA

Utfall: 210x297 mm
Satsyta: 190x275 mm

KONTAKT
MEDIESÄLJARE

UTGIVARE OK Förlaget

Patrik Wersäll, 0735-36 60 76
patrik.wersall@okforlaget.se

ANSVARIG UTGIVARE Niklas Carle

ANNONSTRAFFIC

BETALNING Faktura 20 dagar. Samtliga priser
inkluderar reklamskatt.

Håkan Hellström, 070-644 75 79
annons@okforlaget.se
CHEFREDAKTÖR

GRANSKNING Tidningen förbehåller sig
rätten att avböja annonser.

Niklas Carle, 08-736 12 19
niklas.carle@vibilagare.se

AVBOKNING Senast 1 vecka före materialdag.

HEMSIDA

ANNONSPRODUKTION Produktionskostnad
tillkommer med 800 kr/timme.

www.vibilagare.se

TEST

ÖVRIG INFORMATION

ADRESS

Box 23800, 104 35 Stockholm.
Besöksadress: Ynglingagatan 12, 10 tr

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.

SPECIAL
ANNONSMATERIAL
FÄRG

Alla bilder i CMYK, 300 dpi, total färmängd max 300%. Ej dekorfärger. Vektorobjekt i CMYK. Bilder och objekt som
ligger kvar i RGB eller dekorfärg kommer
att konverteras av oss.
ICC PROFILER

Annonser på inlagesidor:
PSO_LWC_Improved_eci.icc.
Annonser på omslagssidor:
ISOcoated_v2_300_eci.icc

PDF

PDF-fil (PDF/X-4:2010) skapad med högupplöst data. Samtliga typsnitt skall vara
inbäddade.
Vi tar inte emot öppna dokument.
PASSMÄRKEN OCH UTFALL

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. Se även till att text och
objekt inte ligger närmare kanten än 4-5
mm (säkerhetsmarginal).

MATERIALLEVERANS
WWW.PICAFLOW.COM

För frågor om annonsmaterial eller
materialleverans kontakta traffic:
Håkan Hellström 070-644 75 79,
annons@okforlaget.se

