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Utgåva Materialdag & bilaga 
på plats

Prel utgivning

Januari           30 november 29 december 

Februari           17 december 28 januari

Mars           26 januari 25 februari

April           23 februari 25 mars

Maj           25 mars 29 april

Juni           21 april 27 maj

Juli           19 maj 24 juni

Augusti           17 juni 29 juli

September           21 juli 26 augusti

Oktober           24 augusti 30 september

November           22 oktober 25 november

December           24 november 29 december
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Annonsprislista 2021
Tidningen Vi
I över 100 år har vi inspirerat läsarna med vår unika 
 blandning av underhållning och allvar. Tidningen Vi  lämnar 
ingen oberörd och tas på allvar av sina läsare.  
En läsargrupp som intressant nog blir yngre i takt med att 
 tidningen blir äldre – det tar vi på redaktionen som ett kvitto 
på att vi lyckas vara ständigt relevanta och aktuella.

I Tidningen Vi möter du dina presumtiva kunder när de är 
bekvämt tillbakalutade men ändå intellektuellt på hugget – 
redo att ta till sig nya kunskaper om sin samtid och om dina 
produkter och tjänster. Vi:s läsare är högutbildade, välbetalda 
och väletablerade. Läsarna är bland annat intresserade av 
kultur- och samhällsfrågor, roade av att själva ha ett aktivt liv 
med resor, mat och vin, nöjen, konst, film, hållbar utveckling 
och kvalitetskonsumtion. De  påverkar andra, både i sitt yrkes-
liv och i sitt privatliv.

Vi satsar på ytterligare 100 år med våra läsare  
– välkommen att följa med!

Upplaga Antal läsare
37 200 (TS 2017)                132 000 (Orvesto 2019:2)

Upplaga 2021
13 nummer (förutom 12 ordinarie Vi, ett Temanummer).

Allmänna upplysningar
Utgivare: Vi Media AB, Box 17043, 104 62 Stockholm.
Besöksadress: Söder Mälarstrand 35.

Ett fristående dotterbolag till KF.

Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare:  
Unn Edberg.

Tidningen Vi har nu möjlighet att erbjuda 
medverkan på våra olika event som bland 
annat innefattar tre utsålda Litteratur-
kryssningar och andra event .

Vi erbjuder våra annonsörer att möta 
våra läsare i en trevlig och avslappnad 
miljö där ni dessutom har möjlighet  
att marknadsföra era produkter/tjänster 

 direkt på plats. Det finns färdiga paket 
men tveka inte att kontakta oss så 
 skräddarsyr vi en lösning som passar  
era behov.

Tema       ännu ej satt
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Nallebjörnsgo? Nej, jag är långsur,  självdestruktiv.
En man som heterRolf



Bilagor

1–10 g: 1,40 kr.    

11–20 g: 1,50 kr.

Vikt därutöver, begär offert. Vi godkänner inte kund-
anpassade bilagor och antalet bilagor ska uppgå till 
minst prenumererad upplaga. Felaktigt utformad bilaga 
som medför försening i binderiet debiteras.

EVENT

Litteraturkryssning paket: 100 000 kr.

Tre kryssningar, 2 500 resenärer, medverkan i avgångshall, 
medverkan ombord på båtarna , med verkan i ”Goodiebag” 
och två helsidor i Tidningen Vi.

Alla priser är exklusive moms.

Digitalt paket
Innehåller: 
4 veckors banner på Vi Läsers web 
2 st banners på Vi Läsers nyhetsbrev 
2 st banners på Vi:s nyhetsbrev 
Möjlighet till en tävling i perioden.

Värde: 85 000 kr 
Ert pris: 30 000 kr

À LA CARTE

1 vecka på Vi Läser Toppbanner: 15 000 kronor

1 vecka på Vi Läser Mittbanner: 10 000 kronor

1 publicering på Vi Läser nyhetsbrev  
7 000 prenumeranter: 14 000 kronor  

1 publicering på Vi nyhetsbrev  
14 000 prenumeranter: 15 000 kronor

Alla priser är exklusive moms.

Uppslag: 70 000 kr 
434 × 297 mm

Helsida: 50 000 kr 
217 × 297 mm

Baksida: 60 000 kr 
217 × 267 mm

Halvsida: 30 000 kr 
105 × 297 mm

På utfallande annonser lämnas 3 mm skärsmån runt om.

För omslagssidor utgår ett tillägg på 10 %. 
För sista omslaget utgår ett tillägg på 20 %. 

Endast definitiva order accepteras.

Eventuell avbokning av beställt annonsutrymme skall ske 
skriftligen senast fyra veckor innan materialdag.

Alla priser är exklusive moms.
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Printformat

Digitala format
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VI LÄSER

Web: Banner

Format: 
1320 × 210px+länk 
640 × 480px+länk  (mobilen)

Nyhetsbrev 7 000 prenumeranter: Banner 
Format: Toppbanner: 640 × 110 px + länk 
Mittbanner: 640 × 480 px + länk  

Möjlighet till tävlingar eller bättre pris/ erbjudande.

VI

Web: Ingen möjlighet

Nyhetsbrev 14 000 prenumeranter: Banner 
Format: Toppbanner: 640 × 110 px + länk 
Mittbanner: 640 × 480 px + länk  

Möjlighet till tävlingar eller bättre pris/erbjudande.


