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EGET FÖRETAG 
- officiell mässtidning i Dagens Nyheter den 30 oktober 2016

Välkommen som utställare! Dags att  
säkerställa din plats i årets utgåva av 
mässtidningen Eget Företag. 
Vår mässtidning är vår absolut viktigaste marknadsföringskanal 
för att locka rätt besökare till din monter. Den är idag en väleta-
blerad tidning och når via Dagens Nyheter nära 540 000 läsare. 
Dessutom delas den aktivt ut till alla besökare på mässan. 

Tidningen speglar vad som händer på mässan och är en inspi-
rationskälla till att starta eget och lockar såväl de som tagit 
steget som de som går i tankar att starta eget. Ambitionen är 
som alltid  att hjälpa besökarna att planera sina mässdagar 
redan innan besöket. Via en bra monterskiss och lockande an-
nonsering av er utställare med t ex mässpriser och nyheter så 
kommer planen läggas redan vid frukostbordet. Det garanterar 
kvalitet på besöket och för oss att rätt besökare kommer.

Tidningen kommer att finnas i en tryckt och en digital upplaga. Den 
digitala versionen kommer att distribueras på ett antal relevanta 
hemsidor, i nyhetsbrev och utskick samt via en målgruppsanpassad 
spridning i sociala medier. Ni kommer själva givetvis även att kunna 
sprida era annonser för optimal träffsäkerhet

Det finns i år flera sätt att med-
verka som annonsör så säkerställ 
att du får det du önskar då bok-
ningstrycket är hårt på de popu-
lärsate platserna. Peter Gillemo,  
tel 08-505 73 817, e-post:  
peter.gillemo@newsfactory.se 
eller Leif Norberg,  
tel 0709-30 03 95, hjälper dig med 
mer information och bokning.

Har du andra funderingar kring mässan eller tidningens inne-
håll är du välkommen att kontakta undertecknad, projektledare 
mässan Eget Företag, mats.evergren@nyforetagarcentrum.se

Med vänliga hälsningar och vi ses på mässan Eget Företag

Mats Evergren 
NyföretagarCentrum    

EGET FÖRETAG är  
nordens största fack- 
och publikmässa för 
landets ny- och små- 
företagare. Mässan  
erbjuder över 100  
seminarier på plats.
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  TEKNISK FAKTA

  FORMAT OCH PRISER

Utgivare:    Newsfactory i samarbete med Eget Företag  
    och Nyföretagarcentrum
Utgivningsdatum:   30 oktober 2016
Sista bokningsdag:   7 oktober 2016
Sista materialdag:   11 oktober 2016

Färg:    Fyrfärg, dagspress.
Material:    Se separat materialspecifikation 
Tryckt upplaga:    229 000 ex

      

Format Grafisk annons Redaktionell annons

Helsida 95.000 kr  104.000 kr 
Halvsida 57.000 kr  63.000 kr
Kvartssida 34.200 kr
Rink framsida 34.200 kr
Åttondelssida 20.520 kr

Ovanstående priser är inklusive reklamskatt  
men exklusive moms,  
av priset utgör 20 % ersättning  
för digital publicering.

  INFORMATION OCH BOKNING

Peter Gillemo: Telefon: 08-505 73 817
E-post: peter.gillemo@newsfactory.se

Leif Norberg: Telefon: 0709-30 03 95

Material: Telefon: 08-505 73 807
E-post: annons@newsfactory.se

Helsida (satsyta): 250 x 370mm

Halvsida stående: 122 x 370 mm
Halvsida liggande: 250 x 182 mm

Kvartsida stående: 122 x 182 mm
Kvartsida liggande: 250 x 88 mm

Åttondelssida liggande: 122 x 88 mm
Rink sid 1: 250 x 45 mm

EGET FÖRETAG 
- officiell mässtidning i Dagens Nyheter den 30 oktober 2016

MÄSSPRIS 25% off


