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King – modemagasinet för män. För alla oss som vill göra 
goda intryck vid möten med andra människor.

King svarar på stilfrågorna som många har men få vågar 
ställa. Vi ser mode som en samling aktuella uttrycks sätt. 
Det betyder, bland annat, att vi, förutom de senaste kläd
trenderna, skriver regelbundet om de snyggaste bilarna, 
de senaste prylarna, de bästa filmerna och den smartaste 
träningen.

Vi riktar oss till män som bor eller vill bo i storstad och 
är i den mentala åldern 20–35 och vi vill inspirera och 
informera på ett manligt och underhållande sätt.

King har blivit utsedda till Årets tidskrift i kategorin populär
press. Magasinet är prisbelönt även inom andra kategorier 
och även flitigt omnämnt i mediala sammanhang.

Idag är det många varumärken som vill bli förknippade 
med King. Representerar du ett av de varumärken som 

behöver stärkas eller förflyttas? Det kan vi även hjälpa dig 
och ditt varumärke med.

VISSTE DU FÖRRESTEN ATT:
•  Kings läsare köper mest herrkläder i Sverige.
•  Kings läsare är Sveriges mest modemedvetna män.
•  Kings läsare är Sveriges mest kvalitets  och design

medvetna män.
 
Räckvidd: 41.000 läsare (Orvesto Konsument 2021 Helår)
Unika besökare kingmagazine.se: 75.000/mån
Instagram: 24.800 följare

KINGS LÄSARE ÄR SVERIGES MEST KVALITETS-, 
MODE- OCH DESIGNMEDVETNA MÄN

EVENT 2023
KING 100 mäktigaste NOV
Kontakta din säljare för mer information

PRISLISTA
PRINT2023

King är Sveriges enda renodlade modemagasin för män.

04 IWC, Big Pilot’s 
Watch Shock Absorber
En av årets mest nytänkande 

klocknyheter är IWC:s kon-
ceptuella Shock Absorber XPL, 

byggd för att klara extrema 

påfrestningar och hela 30 000 

G-krafter. Den extremt skak-

tåliga klockan begränsas till 

endast 10 exemplar per år, så 

skynda att fynda. 876 000 kr.

02 Cartier, SolarBeat 
Tank Must
Cartier storsatsar på hållbarhet 

och lanserade i år en välkommen 

nyhet i instegssegmentet: 
Nya SolarBeat har solceller i 

urtavlans index som laddar upp 

klockans batteri. Klockan har 

en förväntad period på 16 år 

innan den kräver service eller 

batteribyte. 28 100 kr.

05 Jaeger-LeCoultre, 
Reverso Quadriptyque
För att fira modellserien Rever-

sos 90-årsjubileum lanserade 

Jaeger-LeCoultre i år den mest 

avancerade versionen i seriens 

historia. Den tekniskt mest 
imponerande klockan bland årets 

nyheter stoltserar med hela 11 

komplikationer fördelat på fyra 

olika urtavlor. 15 000 000 kr.

03 Patek Philippe, 
Nautilus
När Patek Philippe bekräftade 

att man lägger ner den omåttligt 

populära referensen 5711 i 

Nautilus-serien tidigare i år så 

närmast dubblades andra-
handspriserna över en natt. Nu 

firar man av 5711:an med två 

versioner med olivgrön urtavla 

i stål. 880 000 kr.
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04

Av Andreas Weinås

Sommartider
King ger dig 9 ursnygga nyheter

från årets klockmässor.

1 Bulgari, Octo Finissimo Perpetual Calendar

Sedan 2014 har Bulgari slagit fem världsrekord i kategorin tunnaste klockan inom  

respektive genre, och i år tog man sitt sjätte när man lanserade sin första evighetskalender  

i den lövtunna Octo Finissimo-serien. En klocka som, trots sitt komplicerade urverk, endast 

mäter 5,80 mm i höjd med ett urverk på 2,75 mm höjd. 650 000 kr.

5 0   Stilfullt / Ursnyggt
 

Stilfullt / Ursnyggt  5 1

5 0   Stilfullt / Ursnyggt

4 2   Stilfullt / Välklätt med Weinås

Höstens klubba
Många förknippar kanske klubbkavajen med vår, sommar och marint mode, men den gör sig enligt mig minst lika bra i ett grövre utförande matchad med polotröja, grå flanell och mockaskor. Här från franska Cifonelli i ett 80-tals-inspirerat snitt med låg knäppning. 

1 Klubbkavaj, Cifonelli, 24 000 kr2 Polotröja, Doppiaa, 4 200 kr
3 Flanellbyxa, Stòffa, 4 000 kr
4 Skor, Edward Green, 11 500 kr5 Klocka, Cartier Tank, Louis Cartier, 144 000 kr 6 Weekend bag, Anderson´s, 7 199 kr
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WEINÅS VÄLJER

Månadens outfit
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RUBEN ÖSTLUND
KUNGEN AV CANNES

MODEMAGASINET FÖR MÄN

 NR 03 JULI/AUGUSTI 2022  PRIS 89:90 KR

Keith Moon
Veronica Maggio 

Comosjöns kronjuvel 

100-miljonersmannen

Aloha, Hawaiiskjortan

Dofta som Amalfikusten 

Carl Peis Apple-utmanare 

Plastiga designklassiker 

Salongs på västkusten

Aristoteles Onassis

IWC Da Vinci
Hedda Bruce

…och sommarens 

snyggaste cocktails
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KREATIVA LÖSNINGAR
Ni kanske vill göra något utöver det vanliga för att synas 
ännu mer. Då har vi många kreativa lösningar. Kontakta 
din säljare för att få veta mer. Information finns också på 
annons.storyhouseegmont.se

ANNONSPRODUKTION
Vi kan hjälpa till med enklare annonsproduktion. Annons
material som vi tar emot för produktion kan skickas i följande 
filformat: PDF, AI, TIFF, JPG. Allt bildmaterial bör vara 300 
dpi för bästa möjliga kvalitet.
Pris: 245 kr (+ moms) per påbörjad 15minutersperiod.
Slutlig kostnad för eventuell annons produktion specificeras
på annonsfakturan.
För info: 08692 01 00 Annonshanteringen.

LEVERANS AV ANNONSMATERIAL
Lämningsportal för annonsmaterial:
https://simplead.egmont.com/swe/

AVBOKNINGSREGLER
Vid avbokning senare än 14 dagar före i prislistan angi
ven materialdag debiteras en bokningsavgift på 25% av 
värdet av inbokat utrymme. Om avbokning sker senare 
än en vecka innan materialdag, förbehåller vi oss rätten 
att fakturera avtalat annonspris. Vid avbokning av våra 
premiumplaceringar, Baksida och 1a Uppslag, senare än 
30 dagar före i prislistan angiven materialdag debiteras en 
bokningsavgift på 50% av värdet av inbokat utrymme. Vid 
avbokning av del i större eller längre kampanj förbehåller 
vi oss rätten att debitera rabatt som felaktigt erhållits.

TEKNISK SPECIFIKATION

2/1-sida
(2x) 208 x 278 mm
+ 5 mm utfall
99.700 kr

1/1-sida
208 x 278 mm
+ 5 mm utfall
57.500 kr

1/1 Baksida
208 x 278 mm
+ 5 mm utfall
70.000 kr

Begärd placering:

1/2-sida stående
90 x 244 mm
35.600 kr

114.200 kr
1:a uppslag

66.400 kr
3:e omslag

Övrig begärd
placering + 10%

UTGIVNINGSPLAN 2023

Nummer Materialdag Utgivningsdag

1 23 jan 23 feb

2 22 mar 27 apr

3 19 maj 22 jun

4 18 aug 21 sep

5 16 okt 16 nov

BILAGOR
•  Fasta: häftade eller limmade på annons och som varuprov.
•  Lösa: maxformat 198 x 268 mm, min 105 x 148 mm.
•  Selekterade: pren.upplagan.
•  Plastade: med aktivitetsbrev selekterat till exempelvis återförsäljare.
•  Samproducerade: 4–32 sidor, material högupplösta pdf:er, 208x 278 mm utfallande.
Fråga efter offert

PRISER BILAGOR
VIKT I GRAM PRIS KR/ST

< 20 g 1:50
21–40 g 1:70
41–50 g 1:80
> 50 g Mot offert

Vid limning, plastning och selektering  
tillkommer extra kostnad.

Joboptions för Acrobat kan laddas ned från 
annons.storyhouseegmont.se/adspecs

Vi tar ej emot öppna dokument. Observera att viktig information inte bör läggas över ryggen eftersom tidningen är 
limbunden. Om detta måste ske bör texten spärras några extra mm över ryggen.

CMYK
Vi godtar bilder i både RGB och 
CMYK. Dekorfärger (PANTONE) 
konverteras automatiskt till CMYK

Tryckfärdigt material
Annonsmaterial ska levereras som 
högupplöst och tryckfärdig PDF.

5 mm utfall
Annonsmaterialet ska ha 5 mm 
utfall. Annonsuppslag levereras 
som en vänster- och en högersida 
i samma fil.

300 dpi
Alla bilder i annonsen ska ha en
minimiupplösning på 300 dpi.

FÖR ANNONSBOKNING KONTAKTA:
Försäljningsavdelningen 08-692 01 00   www.annons.storyhouseegmont.se

FRÅGOR OM ANNONSMATERIAL:
trafficannons@egmont.se Vxl: 08-692 01 00

MATERIALGUIDE

FORMAT/PRISER/UTGIVNINGSDAGAR
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Panorama

Mobil

Pris

CPM 250
CPM 250

980 x 240
320 x 240

Pris

CPM 300
CPM 300

980 x 300
320 x 320

Pris

CPM 350
CPM 350

980 x 360
320 x 480

600 X 300

Antal mottagare: 20.000

Nyhetsbrev

Pris/st: 1 kr

Fristående format

SMALL MEDIUM LARGE

Panorama

Mobil 320 x 240 320 x 320 320 x 480

980 x 240 980 x 300 980 x 360

BANNERPAKET
CPM 200 CPM 250 CPM 300

FORMAT & PRISER KING 2023

ANNONSMATERIALET
Annonsmaterialet ska skickas till oss enligt den tekniska 
specifikation som anges.

ANNONSPRODUKTION
Vi hjälper till med annonsproduktion av banners. För pris 
kontakta din säljare. Annonsmaterial som vi tar emot för 
produktion kan skickas som följande filformat: PSD, EPS, 
TIFF, JPG. Bildmaterial bör vara lägst 72 dpi för bästa 
kvalité.

LEVERANS AV ANNONSMATERIAL
Annonsmaterial lämnas på följande sätt:
Leveransadress: webbannons@egmont.se

Övrig leverans efter överenskommelse. Material skall 
levereras senast tre arbetsdagar före kampanjstart för att 
kunna testköras. Om justeringar av annonserna skall 
göras av Story House Egmont är materialfristen kortare.

För mer materialinfo se materialspecifikation på 
annons.storyhouseegmont.se

AVBOKNINGSREGLER
Vid avbokning senare än 14 dagar före i prislistan angiven 
materialdag debiteras en bokningsavgift på 25% av värdet 
av inbokat utrymme. Om avbokning sker senare än en 
vecka före materialdag, förbehåller vi oss rätten att fakturera 
avtalat annonspris.

TEKNISK SPECIFIKATION

Kreativa format

Specialformat
CPM 350

Lägg till något av våra övriga format för extra effekt. 
Vid intresse vänligen kontakta din säljare.
Se fler format på annons.storyhouseegmont.se 

Wallpaper

Specialformat
CPM 500 Bild
CPM 600 Video

Pushdown

NATIVEANNONSERING

Vår redaktion skapar innehållet och ett antal puffar för att locka till läsning. Puffarna och artiklarna är placerade där det andra 
redaktionella innehållet befinner sig. Beroende på vilken publik du vill nå så kan vi specialanpassa innehållet till den publik som har 
bäst träffbild i din målgrupp.

PRISLISTA
WEBB2023


