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BILAGOR

Ibladning av bilaga i tidningen. Kontakta din mediasäljare för info och pris. 

Traktor Power är Sveriges första traktortidning med allt från 
moderna traktorer till klassiska veterantraktorer. De presen- 
teras med fantastiska bilder och med målande text 14 gånger 
om året. 

Skribenterna älskar traktorer och är extremt initierade 
inom traktorämnet. Bland läsarnas favoritämnen märks 
renovering och att meka. Som annonsör möter du 
teknikintresserade läsare i alla åldrar.

MATERIAL PRINT

Annonslämning: Material lämnas via din unika länk som finns 
i orderbekräftelsen. I samarbete med Picapoint.

Teknisk info: Tryckbara (300 dpi) PDF-filer

Mer information: www.svenskamedia.se/annonsmaterial

UTGIVNINGSPLAN 2023 PRINT

Nummer Materialdag Utgivning

1  2023 4 nov 2022 30 nov 2022

2 5 dec 2022 2 jan

3 5 jan 1 feb

4 3 febr 1 mars

Oldies 1  one shot 17 febr 15 mars

5 10 mars 5 april

6 13 april 10 maj

Oldies 2  one shot 26 apr 24 maj

7 17 maj 14 juni

8 30 juni 26 juli

9 4 aug 30 aug

10 8 sept 4 okt

11 10 okt 1 nov

Oldies 3  one shot 20 okt 15 nov

1  2024 10 nov 6 dec
EFTERTEXT PRINT

1/4 stående
90x125 mm
3 600 kr

1/4 liggande
185x65mm
3 600 kr

1/8
92x61 mm
2 490 kr

1/16 stående
43x68 mm
1 020 kr

1/16 liggande
90x35 mm
1 020 kr

Uppslag 1/1 sida 1/2 stående 1/2 liggande 1/4 sida

PRISER & FORMAT PRINT

Format    Pris Bredd x Höjd mm Utfall* 

Uppslag 29 100 kr 420x297 + 5 mm

Helsida 15 800 kr 210x297 + 5 mm

Halvsida 8 300 kr 105x297 / 210x145 + 5 mm

Kvartssida   4 700 kr 90x130 / 210x75 + 5 mm

1:a uppslag 33 300 kr 420x297 + 5 mm

Omslag 2 18 400 kr 210x297 + 5 mm

Omslag 3 17 300 kr 210x297 + 5 mm

Omslag 4 19 400 kr 210x272 + 5 mm

* Lägg till 5 mm utfall och skärmärken
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Sveriges roligaste, häftigaste och 
mest dieseldoftande tidning!

Upplaga  16 000 ex

Tommy Flodberg 
0651-55 26 04
tommy.flodberg@svenskamedia.se
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Traktor Power är ledande inom traktor- 
segmentet! Traktornyheter sprids med 
vindens fart och det är Traktor Power 
som har följarna: 

På sajten traktorpower.se
når din banner traktorälskare. 
Här finns senaste nytt, häftiga 
klipp och Powerbutiken.

Max 200 kB.

Mediaplan

Tommy Flodberg 
0651-55 26 04
tommy.flodberg@svenskamedia.se

Format SOV Desktop px Mobil px Pris per månad

Panorama 50% 980x240 320x320 3 000 kr

YouTube  
75 000 prenumeranter
19 miljoner visningar/år (2020)

Instagram  
228 000 följare

Facebook  
163 000 följare
55 000 likes

VARUMÄRKET TRAKTOR POWER

SOCIALA MEDIER EVENEMANG

Traktor Power arrangerar varje år ett 
antal traktorcaféer, traktorträffar dit våra 
läsare och följare bjuds in för att umgås 
med likasinnade och snacka traktorer 
över en kopp kaffe. Vid dessa evene-
mang finns det utrymme till sponsorskap 
på flera olika sätt. Under flera år har 
Traktor Power även varit medarrangör 
till ett antal läsarresor. Dessa har gått till 
USA eller Storbritannien. Varje år deltar 
vi också på ett antal mässor. Även här 
kan samarbeten vara aktuella.

Traktor Power är mycket mer än en tidning. Varumärket är starkt och välkänt i branschen. Sedan många år jobbar 
Traktor Power målmedvetet med sociala medier där vi har nått respektingivande nivåer som du ser nedan. I branschen 
finns det i Sverige få som matchar våra siffror när det kommer till antalet prenumeranter och följare. Av de som följer oss 
är 90 procent män och majoriteten av dessa finns i åldersspannet 18-44 år. Utöver tidning och sajt kan vi alltså erbjuda 
marknadsföring på Instagram, YouTube och Facebook. Vi hjälper dig att nå ut!

PRODUKTER & PRYLAR

Traktor Power säljer profilprodukter så 
som kepsar, t-shirts, dekaler med mera i 
egen webbshop. 

PANORAMA
980x240

 PANO-
RAMA

Annonslämning: Material för digitala kanaler lämnas via e-post till
annons@svenskamedia.se 

Teknisk information: www.svenskamedia.se/annonsmaterial

MATERIAL DIGITALT

traktorpower.se
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