
Ta chansen att nå ut med ditt budskap till drygt 35 000 maskin-
förare, entreprenörer, mekaniker, skogselever, skogsägare och 
människor som jobbar inom skogsnäringen.

Under 19 år har vi med framgång producerat tidningen Greppet i samarbete 
med vår återförsäljarförening. Vi vänder oss till maskinförare, entreprenörer, 
skogsägare, studenter och andra med koppling till branschen. 
När du läser Greppet vet vi att du hittar det som du vill läsa om. Vi vet också, 
genom en läsarundersökning, att Greppet uppskattas och att den prenumerade 
upplagan ökar konstant. 
Upplagan utgör i dag cirka 8 000 exemplar, vilket innebär att den läses av drygt 
35 000*. Greppets läsare har intresse av skog och natur i allmänhet och skogsmaski-
ner i synnerhet.  

Tidningen är efterfrågad och uppskattad, vilket gör den till en värdefull 
informationskälla. När du vill nå ut med ett budskap riktat till branschen 
är Greppet ett klokt val. Tidningen utkommer med två 
laddade nummer per år.

För dig som annonsör kan vi erbjuda fördelaktiga 
annonspriser. Läs mer på baksidan.

Har du frågor eller funderingar kring Greppet som 
marknadsplats ringer du Per Gustafsson, Mediaspjuth,
på 036-30 36 46, eller maila på per@mediaspjuth.se.

Med vänlig hälsning

Rolf Andersson
VD, Rottne Industri AB

Upplagan för Greppet är 8 000 exemplar. I en läsarundersökning framkom att varje 
tidning läses i snitt av 4,3 personer. Det innebär att tidningen läses av 35 250  
maskinförare, maskinägare, skogsägare och människor som jobbar inom skogsnäringen.

Sprid ditt budskap
– låt 35 000 skogsmänniskor veta vem du är!

Läs Greppet 
på nätet!

tidningengreppet.se



Tekniska upplysningar

Satsyta: Tryckförfarande: 
177 x 265 mm arkoffset 

Färgskala: Bilder ska hålla minst:
Europaskalan, CMYK 266 ppi i 100 %

Satsyta, utfallande: Färgvariationer: 
210 x 297 mm + 5 mm 4-färg 

Material: Rastertäthet:
Reprofärdigt digitalt: eps, pdf 133 linjer/tum

  

Annonspriser
   
Storlek Tryck 1inf. 2 inf.  
Kvartsida färg 5 650:- 5 000:- 
Halvsida färg  8 700:- 7 850:- 
Helsida färg 14 450:- 12 900:- 
Baksida färg 17 350:- 15 450:- 

Produktion av annonsoriginal inkluderas inte i annonsprislistan.
Vi har en egen ateljé som gärna hjälper dig mot en timdebitering på 700:-.

Utgivningsplan
Nummer Månad Sista materialdag Utgivning 
1/2017 maj 31/3 vecka 21
2/2017 december 27/10 vecka 49

Läs också detta!
Materialadress     Annullering   
Mediaspjuth    Endast skriftlig annullering,   
Brunnsgatan 7, 553 17 Jönköping  dock senast två veckor före   
Tel 036-30 36 30.     materialdag.   

E-post: annons@mediaspjuth.se, märk mailet med ”Greppet + annonsörens namn”

 Samtliga priser exkl. moms och reklamskatt

Plats för adress

1/1-sida

177 x 265 mm
utf. 210 x 297 mm 
+ 5 mm

177 x 130 mm 86 x 265 mm
utf. 210 x 142 mm utf. 105 x 297 mm
+ 5 mm + 5 mm

177 x 62 mm 86 x 130 mm
utf. 210 x 65 mm 
+ 5 mm

210 x 271
Obs! Plats för adress
+ 5 mm

1/2-sida

1/4-sida

Baksida


