
FORMAT & PRISER 2021
Vi erbjuder annonsering till förmånliga priser både i tidningen 
och på webbplatsen. 

Tidningen Hjärnkraft
Hjärnkraft är Hjärnskadeförbundets tidning som utkommer fyra gånger per år i cirka 4 000 ex. Tidningen sprids 
även vid olika arrangemang och når då många fler. Tidningen riktar sig till personer med hjärnskada och deras 
närstående. Andra läsare är vårdpersonal, politiker, tjänstemän och andra som arbetar inom vårt intresse-  
område. Hjärnkraft ger information om hjärnskador, om livsvillkoren för människor med hjärnskador och deras 
närstående - socialt, medicinskt och ekonomiskt. 

Tidningen trycks i fyrfärg på bestruket papper och formatet är A4. Räkna med 3 mm utfall vid utfallande annons 
(hel- respektive halvsida). Annons med annat format än nedan enligt överenskommelse.  

Annonsinformation (format: bredd x höjd mm, tidningen är momsbefriad)

Bilagor  
Det går bra att bilägga en tidning, 
folder eller annat informations-
material som faller inom ramen 
för vår annonspolicy.  

Pris: från 12.900:- beroende på 
omfång och vikt. 

Vi har bra rabatter!  
Vid flera införanden i rad lämnas 
rabatt för uppslag, hel- och halvsida:
✅    Två införanden, 10 procent  
✅    Tre införanden, 20 procent  
✅    Fyra införanden, 25 procent 

Uppslag
420 x 297 mm
Utfall + 3 mm 

Pris: 15.500:- 
 

Helsida - baksida
210 x 250 mm
Utfall + 3 mm 
OBS ej uppåt!
Pris: 10.900:- 

Helsida 
210 x 297 mm
Utfall + 3 mm 

Pris: 8.900:- 

Halvsida 
180 x 124 mm
Alt hög 86 x 254

Pris: 6.200:- 

Kvartssida 
180 x 63 mm
Alt hög 86 x 130 mm

Pris: 4.100:- 

Utgivningsplan 2021  
Nr	 Bokning		 Materialdag		 Utgivning 

1        28 januari 10 februari   26 februari 
2    12 april              28 april         21 maj 
3  24 augusti              8 september         24 september 
4 28 oktober 16 november    30 november

HJÄRNKRAFT 

Bokning och mer info:
Ring eller mejla  Efva Bengtsson  
eller Peter Sundström.

08-10 39 20
hjarnkraft@bs-media.se

Helsida - omslagssida 2 och 3,  210 x 297 mm, 3 mm utfall. Pris: 9.900:- 

Materialspec/print:
Tryckfärdig, högupplöst pdf i 
300 dpi med inbäddade typ-
snitt och i CMYK.



Vill du synas mer - boka in en annons på 
Hjärnkrafts webbplats 2021!

Vi erbjuder webbannonsering till ett fördelaktigt pris. Du syns på Hjärnkrafts 
webbplats startsida. 8.051* unika besök per månad (*beräknad oktober 2020).

Banner Hjärnkraft
Prislista, www.hjarnkraft.se

Placering
Startsidan i högerspalt.

Storlek
200 x 100 pixlar
minst 4 sek animerad växling.

Pris, exkl moms
2 200 kr/månad, minst tre månader
8 400 kr för sex månader
12 600 kr för tolv månader

Annonslämning: hjarnkraft@bs-media.se

Materialspecifikation/webb:
Format jpeg eller gif. 

Välkommen med din bokning!

Behöver	du	hjälp	med	materialfram-
ställning? 
Vi hjälper dig gärna med annonsframställ-
ning till en kostnad motsvarande ca 6-10 
procent av ordinarie annonspris exkl. 
moms (minimidebitering 450:-). 

Ring 08-10 39 20 i god tid före sista 
materialdag!

Om du har några frågor kring annonser kontakta Efva Bengtsson eller Peter Sundström:

Bengtsson	&	Sundström	Media
Tjärhovsgatan 32
116 21 Stockholm

08-10 39 20
hjarnkraft@bs-media.se
www.bs-media.se

hjarnkraft.se


