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Sveriges ledande tidning för sportbranschen

REDAKTIONELLT
•  Tidningens innehåll anses ge fördjupad kunskap för 90 

procent av läsarna och upplevs som inspirerande av 96 
procent.

•  78 procent lägger 11–30 minuter på att läsa ett nytt num-
mer.

•  Omdömet för innehållet (de fasta delarna) i tidningen 
ligger på en poängskala av 7–10 (där 10 är max).

•  Majoriteten av läsarna har någon form av inköpsansvar.
•  88 procent av de svarande anser att artiklarna på  

sportfack.se ger dem fördjupad kunskap.
•  92 procent av de svarande anser att artiklarna på  

sportfack.se ger dem en känsla av att ha branschkoll. 
(Källa: Läsarundersökning 2020) 

ANNONS
•  43 procent anser att annonserna i printtidningen är till 

nytta för dem och 65 procent anser att annonserna om 
nya produkter är inspirerande.

•  58 procent anser att annonserna på sportfack.se är till 
nytta för dem 

•  66 procent anser att annonserna om nya produkter på 
sportfack.se är inspirerande  

•  Platsannonserna uppskattas dessutom väldigt mycket 
av läsarna och har högt läsvärde. Fler använder sig av 
sportfack.se som förstakälla för platsannonser än t ex 
LinkedIn. Platsannonserna ligger även med i veckans 
nyhetsbrev. 

PRISLISTA
PRINT 2023

EVENT 2023
Sportfack Event April

NU NÅR VI ALLA BUTIKER
Med start 2023 fördubblar vi upplagan på printpublika-
tionen med målet att nå ut till Sveriges alla sport- och 
outdoorbutiker. I snart 30 år har Sportfack granskat och 
skrivit om sportbranschen. Nu tar vi nästa steg och satsar 
på att göra tidningen helt annonsfinansierad och lägger 
parallellt mycket mer krut på sportfack.se, för att växla upp 
vår digitala journalistik. 

År 2023 ger vi ut 7 printutgåvor plus Sportregisterka-
talogen. Vi ger även ut ett nyhetsbrev varje vecka och är 
aktiva på Linkedin.

I Sportfack möts leverantörer, kedjor och friståen-
de butiker. Här får de information om branschnyheter, 
trender, nya produkter, statistik och nya material. Här 
kan man också läsa om personerna och varumärken 
bakom nyheterna. Sportfack vill inspirera, genom att hela 
tiden lyfta fram det goda exemplet. Men vi ställer också 
de jobbiga frågorna och anstränger oss för att vända på 
alla stenar. Som branschtidning är vi ganska unika, med 
en hög lästid per artikel - och vi har en väldigt engagerad 
läsekrets.

Vår främsta målsättning är att alla som tar del av 
innehållet ska känna att de verkligen har koll. Det hjälper 
förhoppningsvis hela branschen att fatta rätt beslut i det 
vardagliga arbetet. Och, som sagt, i år får rekordmånga 
mottagare ta del av både innehåll och annonsbudskap. 
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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 15-minutersperiod.
Slutlig kostnad för eventuell annons produktion specificeras
på annonsfakturan.
För info: 08-692 01 00 Annonshanteringen.

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

MATERIALGUIDE

Vi tar ej emot öppna dokument.

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

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 
innan materialdag, förbehåller vi oss rätten att fakturera 
avtalat annonspris. Vid avbokning av våra premiumpla-
ceringar, 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

RGB/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.

FORMAT / PRISER / UTGIVNINGSDAGAR

2/1-uppslag (2x) 245 x 330 mm
+ 5 mm utfall
39.000 kr

1/1-sida 245 x 330 mm
+ 5 mm utfall
25.000 kr

1/2-sida liggande
226 x 145 mm
17.000 kr

1/2-sida stående
111 x 295 mm
17.000 kr

a. 1/4-sida spalt
54 x 295 mm
11.000 kr
b. 1/4-sida stående
111 x 145 mm
11.000 kr

Begärd placering av annons +20%

1/1-sida 3e omslag
245 x 330 mm
+ 5 mm utfall
28.000 kr

Omslag
233 x 25 mm
11.000 kr

1/1-sida baksida
245 x 300 mm
+ 5 mm utfall
29.000 kr

PLATSANNONSERING

Format Pris Placering
111 x 145 mm 12.000 kr stående kvartssida, webb, nyhetsbrev

111 x 295 mm 18.000 kr stående halvsida, webb, nyhetsbrev

226 x 145 mm 18.000 kr liggande halvsida, webb, nyhetsbrev

245 x 330 + 5 mm 25.000 kr helsida, webb, nyhetsbrev

Digitalt 11.000 kr webb, nyhetsbrev

Platsannonsering i Sportfack är ett mycket effektivt redskap för att snabbt hitta 
kvalificerad personal.

Vid bokning av platsannons ingår annons i tidning och publicering på  
www.sportfack.se och i Sportfacks nyhetsbrev under en månad.

Instruktioner gällande lösa bilagor:
Var vänlig kontakta ansvarig säljare hos oss för korrekt adress samt döpning.

a

b

Business Market
Produktsida +
1/1-sida 245 x 330 mm + 5 mm utfall
32.500 kr

Nummer Tema Materialdag Utgivningsdag

1  Vintersport  
+ Gear of the Year

13 jan 07 feb

2 Innovation och teknik 
+ löpning

03 mar 28 mar

3 Handel + inför Out-
door by Ispo

05 apr 03 maj

4 Jakt + Outdoor by Ispo 19 maj 13 jun

5 Kvinnlig idrott + cykel 11 aug 05 sep

6 Jobb + inför Ispo 13 okt 07 nov

7 Uppföljning Ispo +  
framtidens sporter

17 nov 12 dec

UTGIVNINGSPLAN 2023

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

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

1/1-sida 1a höger
245 x 330 mm
+ 5 mm utfall
28.000 kr
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BUSINESS MARKET

Business Market är en möjlighet att marknadsföra ert varu- 
märke och kunna berätta om era produkter i Sportfack. 
Många leverantörer vill visa upp flera av sina produkter 
på Sportfacks redaktionella sidor, därför har vi tagit fram 
produktuppslaget Business Market där ni äger ett helt 
uppslag.

På vänstersidan presenterar ni 1–6 produkter i text och 
bild, och på högersidan placeras er annons för att sätta 
produkterna i ett sammanhang. Ni väljer vilka produkter 
som ska visas upp, men Sportfacks redaktion skriver 
produkttexterna utifrån era underlag och formger alla 
produkt sidorna på ett gemensamt sätt. Detta för att 
texter och bilder ska få samma tilltal som i tidningen, 
och därmed öka trovärdigheten.

MATERIAL
Redaktionen behöver högupplösta bilder på produkterna, helst frilagda, samt information om produkterna. Kata-
logtexter fungerar utmärkt, men komplettera gärna den med information om målgrupp och vad som verkligen är 
unikt med produkten. Till sist så behövs också rätt logga för varumärket.

Några exempel på Business Market-uppslag.

PRISLISTA
PRINT 2023



Se alla titlar på 
www.annons.storyhouseegmont.se

SPORTREGISTRET

Sportregistret är ett effektivt och lättanvänt verktyg som 
används otroligt mycket i landets sportbutiker. I Sportre-
gistret hittar alla landets butiker information om landets 
sport leverantörer, de kan söka efter vem som har ett visst 
varumärke, vilka företag som jobbar inom ett visst segment 
och få reda på vem som är kontaktperson.
Med rätt information på rätt plats sparar det tid för bran-
schens aktörer. Tusentals visningar varje månad talar sitt 
tydliga språk.

Sportregistret är en integrerad del i det redaktionella flödet 
på www.sportfack.se

Det förstärker ytterligare värdet av att vara med i Sport-
registret.

PRISLISTA
WEBB 2023
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SPORTREGISTRET

Sportregistret är ett effektivt och lättanvänt verktyg som 
används otroligt mycket i landets sportbutiker. I Sportre-
gistret hittar alla landets butiker information om landets 
sport leverantörer, de kan söka efter vem som har ett visst 
varumärke, vilka företag som jobbar inom ett visst segment 
och få reda på vem som är kontaktperson.
Med rätt information på rätt plats sparar det tid för bran-
schens aktörer. Tusentals visningar varje månad talar sitt 
tydliga språk.

FÖLJANDE INGÅR VID BOKNING 
AV SPORTREGISTRET 2023

➊  Presentationssidan i tryckta katalogen. 
Katalogen distribueras med Sportfack #1, delas ut på branschmässor 
och finns att beställa under året. Total upplaga är ca 3.000 ex.

➋  Presentationssida på webben under hela 2023. 
På webben presteras alla deltagande företag med en egen sida. 
Möjlighet att löpande uppdatera under året.

➌  Sökfunktion på företagsnamn, varumärken, produktgrupper mm. 
Mer än 15.000 sidvisningar/månad på webben.

➍  Redaktionell koppling 1: 
Visning av ert företag och en länk direkt till er presentationssida 
från relevanta redaktionella artiklar.

➎  Redaktionell koppling 2: 
På presentationssidan i Sportregistret visas det senaste redaktionella 
nyheterna som finns om ert företag och varumärken. 

     Pris/år: 7.500 kr. Utgivning 7/2 2023, materialdag 12/12 2022

➋

➎

➊ KATALOGEN I ARTIKELSÖKFUNKTION

FÖRETAGSSIDA

➌

Sportregistret är en integrerad del i det redaktionella flödet 
på www.sportfack.se

Det förstärker ytterligare värdet av att vara med i Sport-
registret.

PRISLISTA
WEBB 2023

➍
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Sveriges största affärssajt för sport- cykel- och golfbranschen.

PRISLISTA
WEBB 2023www.sportfack.se
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Sveriges största affärssajt för sport- cykel- och golfbranschen.

PRISLISTA
WEBB 2022

BESÖKARNA

•  Sportfack.se har cirka 20.000 unika besökare/månad och närmare 1 miljon 
sidvisningar per år enligt Google Analytics.

•  Stor räckvidd i branschen – merparten av den svenska sportbranschen 
använder varje vecka www.sportfack.se som informationskälla.

•  Stort besöksdjup – vid mer än hälften av besöken klickar besökaren 
vidare till ytterligare sidor.

•  Lång besökstid – snitt tiden för varje besök är 2:16 minuter.

www.sportfack.se

NYHETSBREV

Sportfack nyhetsbrev skickas ut varje 
fredag till ca 3.000 mottagare.
Öppnings frekvens ligger på hela 40 %.
Nyhetsbrevet innehåller:
•  Veckans nyheter
•  Aktuella platsannonser
•  Tips om intressanta artiklar

I nyhetsbrevet finns det möjlighet att 
boka annonsutrymme. I varje nyhetsbrev 
finns det två banners.

Bannerformat 570x180
Gif /jpg, ej flash, maxvikt 65kb + länk till 
materialet
Pris: Ett införande: 2 000 kr
 Fyra veckor:  6 000 kr
 Tolv veckor:  15 000 kr

ANNONS

PLATSANNONSERING 
WEBB + PRINT
Vid bokning av platsannons ingår 
annons i tidning och publicering på 
www.sportfack.se och i Sportfacks 
nyhetsbrev under en månad.

Se mer information på sid 2.

PLATSANNONSER

Den svenska sportbranschens enda renodlade platsbank. Träffsäker och 
kostnadseffektiv rekrytering för branschens aktörer.
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PRISLISTA
WEBB 2023

VECKANS PRODUKT

4 PRODUKTER UNDER EN MÅNAD

➊ Varje produkt exponeras i det redaktionella nyhetsflödet 
under en vecka på webben.

➋ Varje produkt exponeras i det redaktionella flödet i vårt 
veckonyhetsbrev.

➌ Koppling till informationen i Sportregistret.
➍ Era ”veckans produkter” även med på er presentationssida 

i Sportregistret.Informationen ligger kvar under ett år efter 
avslutad kampanjmånad.

➎ En av produkterna väljs ut av redaktionen och är med på 
produktsidorna i månadens nummer av Sportfack.

     Pris/månad: 21 000kr

I NYHETSBREV I TIDNING

SPORTFACK #04 APRIL 201434 35SPORTFACK #04 APRIL 2014

En stickad sko
AdidAs Ganska lagom till den allsvenska fotbollspre-
miären har Adidas lanserat nya skon Samba Primeknit. 
Namnet Primeknit kommer av att skon har en stick-
ad ovandel och enligt Adidas är skon den första i sitt 
slag. I motsats till vad man skulle kunna tro är skon in-
te sladdrig likt en stickad tröja. Tvärtom har garnen 
som använts vid konstruktionen samma stabilitet som 
konventionella material och de har behandlats med en 
coating för att stå emot väta.

Enligt Adidas gör konstruktionen att Primeknit sit-
ter som ett andra skinn på foten. Ovandelen har dess-
utom begåvats med särskilda zoner som ska ge bättre 
bollkontroll och därmed höja prestationen.

Info AdidAs Group 08-599 291 00

Asfaltsbarn
sAlomon Orörd eller nästa orörd natur är ofta den mil-
jö som används när reklammakare ska marknadsföra lö-
parskor. Faktum är dock att väldigt många löpare gillar el-
ler är hänvisade till att springa i stadsmiljö. För dem har 
Salomon tagit fram nya skon Salomon X-Scream.

X-Scream har fått en Contagrip-yttersula som är till-
verkad för underlag som gatsten, asfalt, grus och gräs. 
Stabilitet och dämpning är anpassad för att hantera snab-
ba förflyttningar både i sidled och framåt vilket passar 
perfekt för stadens ofta ganska välbefolkade gator och 
trottoarer. Teknologin Sensiflex anpassar sig automatiskt 
efter fotens bredd och tillsammans med teknologierna 
Sensifit och Quicklace ska det ge en fantastisk passform.

Info Amer sports 020-86 00 10

Torr i hårt väder
sAiliRAcing Denna jacka ska skydda användaren även vid riktigt dåligt väder. Tuwok-
jackan är gjord i 3-lagers Gore Tex-material vilket ger den en bra andningsförmåga och gör 
plagget vattentätt. Jackan har en huva som kan sättas in i kragen när den inte används.

Förböjda ärmar ger en bra passform och ökad rörlighet. Jackan har två fickor med vat-
tentäta dragkedjor på bröstet som är lätta att komma åt även med handskarna på. Jackan 
finns i tre färgkombinationer.

Info sAil rAcinG int. 031-93 98 00

Rörlighet på turen
mAmmut När årstiderna står och 
väger är damjackan Biwak perfekt. 
Är det kallt ute fungerar den utmärkt 
som mellanlager och när det är var-
mare ute står den ensam emot väd-
rets krafter. Den är framtagen för 
alpina aktiviteter som vandring, klätt-
ring och turskidåkning och andas 
därför väldigt bra samtidigt som yt-
termaterialet (Pertex Quantum) är 
vindtätt och vattenresistent.

Biwak har en kroppsnära passform 
samt har elasticitet på ryggen och på 
sidorna för att ge användaren bra rör-
lighet under aktiviteten. Av klättrarna 
välkomnas säkert att jackan har tum-
grepp som undanröjer besväret med 
glipa mellan handskar och ärmslut.

Info mAmmut 0047-231 437 00

Flytande handtag
goPole Det finns mängder av 
fästen till Goprokameran men 
ibland är det bättre att hålla 
den i handen än att fästa den 
på hjälmen.

Bobber från Gopole fyl-
ler två syften. Dels är det ett 
greppvänligt handtag och dels 
fungerar det som en flytväst till 
kameran ifall den skulle tap-
pas i vatten. Det lysande gu-
la handtaget är dessutom en-
kelt att upptäcka då det sticker 
upp som ett stort flöte i vatt-
net. Kameran kan fästas direkt 
på handtaget utan extra tillbe-
hör och som extra säkerhet har 
handtaget en handledsrem.

Info icemAn 036-403 00

Blådåre
PolAR Polars tränings-GPS med pulsmätning – RC3 GPS – kommer nu i vår i en ny blå färg. 
Funktionerna är desamma som tidigare med GPS som mäter sträcka och fart och även lag-
rar löparens rutt så att hen kan se den på en karta på datorn. Eftersom klockan även mäter 
pulsen så kan den jämföra med tidigare pass och ge feedback på träningseffekt.

Det går också att ladda ner olika träningsprogram för att exempelvis förbättra kondition 
eller snabbhet eller för att maximera förbränningen. Batteriet räcker till 12 timmars konti-
nuerlig GPS-mätning.

Info polAr 08-564 616 90

Ljud för motion
monsteR Ett par hörlurar för 
kunden som gillar att träna hårt 
men ändå vill krydda sitt pass 
med favoritmusiken. Monster I-
sport Intensity har enligt tillver-
karen en bra ljudkvalitet med en 
medelhög ljudisolering som gör 
det möjligt att ändå höra vad 
som händer kring en. Det är vik-
tigt speciellt vid träning som sker 
i miljöer där motionären mås-
te ha koll, som till exempel vid 
cykling.

 Dessa hörlurar fungerar ock-
så utmärkt med såväl glasögon, 
hjälm och goggels. De är svettå-
liga och kan tvättas vid behov.
Info B4s-BrAnds for success 031-

352 73 09

Trygg i skogen
sweetiPRotection Här är 

en hjälm som erbjuder cyklis-
ten ett gott skydd och sam-
tidigt en bra ventilation. För 
att uppnå detta har Bush-
wacker 17 olika ventilations-
kanaler som ger ett rikligt 

luftflöde. Hjälmen har ock-
så fem olika skikt i skalet med 

varierande styrka beroende på 
hur utsatt området är. 

Skalmaterialet är förstärkt med 
kolfiber och hjälmen använder det 

svenska Mips-systemet mot rota-
tionsvåld. Kolfibermodellen som vä-
ger endast 360 gram finns att få i två 
olika färgkombinationer.  

Info sweet protection 0047-465 065 10

PRODUKTER hEj Då vinTERn PRODUKTERVill ni synas här med era produkter mailar du 
högupplöst bild och info om produkten till info@sportfack.se

Tid för examen
nixon Det närmar sig studenttid och då 
ska det ofta ges något som är lite bestå-
ende. Vanliga sportprylar är kanske inte 
första valet men det finns andra produk-
ter från sportleverantörer som passar de-
sto bättre. Klockor till exempel.

Nixon gör klockor med inspiration 
från brädsporter som surfing, skatebo-
ard och snowboard. Där finns allt från di-
gitala klockor med tidvattenkalender till 
mer dressade klockor som den här Time  
Teller. Klockan har ett japanskt urverk, 
är vattentät till 100 meter och finns med 
stål eller läderarmband i många färgkom-
binationer.

Info inmotion AGency 072-730 11 21

Fortsätter på samma spår
meRRell Amerikanska Merrell fortsätter sin satsning på skor inom natu-
ral running-segmentet. I årets kollektion återfinns bland annat Allout Fuse – 
en lätt och smidig sko med en mellansula som följer fotens naturliga form och 

därmed ger ett naturligt löpsteg. Materialet i mellansulan ska dess-
utom fungera fjädrande vilket ska ge löpsteget extra energi.

Skons ovandel är tillverkad av slistark mesh och för att lö-
paren ska få riktigt bra kontakt med marken har skon endast 12 

mm dämpning i hälen och 6 mm i framfoten. Droppet ligger på 6 
mm. Yttersulan har helt runda nabbar som öppnar sig vid kontakt 

med underlaget för att ge riktigt bra grepp på alla typer av underlag.
Info merrell 0302-332 80

I NYHETSFLÖDET I ARTIKEL I SPORTREGISTRET

➊ ➍

➎

➋

➌

Se alla titlar på www.egmontpublishing.se

4 PRODUKTER UNDER EN MÅNAD

➊  Varje produkt exponeras i det redaktionella nyhetsflödet 
under en vecka på webben.

➋  Varje produkt exponeras i det redaktionella flödet i vårt 
veckonyhetsbrev.

➌  Koppling till informationen i Sportregistret.
➍  Era ”veckans produkter” även med på er presentationssida 

i Sportregistret. Informationen ligger kvar under ett år efter 
avslutad kampanjmånad.
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SPORTFACK.SE (25% SOV PÅ WEBB + 20% SOV I MOBILEN)

Small Medium Large

Panorama (25% SoV)

Mobil (20% SoV)

Panorama + mobil  12 500 kr 15 000 kr 
Sticky + mobil    17 500 kr

+ +
+

980 x 240 980 x 300

300 
x 600

320 x 240 320 x 320 320 x 480

Sticky (25% SoV)

Pris

Månadspriser

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, AI, 
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

PRISLISTA
WEBB 2023

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

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

Panorama (10% SoV)

Small

Pris

Mobil (10% SoV)

Panorama + mobil
Sticky + mobil     

300 
x 600

320 x 240 320 x 320 320 x 320

Sticky (10% SoV)

SPORTFACK.SE ÅRSPAKET
Årspriser

+
+

+ 40 000 kr32 500 kr

LargeMedium

980 x 240 980 x 300

47 500 kr

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

Kreativa format

Specialformat
Bild 15 000 kr/2 veckor
Video 20 000 kr/2 veckor

Pushdown


