
Ridsport print och digital

Annonsprislista 2022

Om Ridsport
• 21 utgåvor av magasinet per år
• 75% – och lite till av våra läsare är kvinnor
•  90% av våra läsare äger en eller flera hästar, alt är fodervärd
• Vår största målgrupp finns i åldern 16-24 och 45-54 år
•  Finns i butik och som prenumeration och även som digital prenumeration.
•  Ridsport finns på www.tidningenridsport.se,    Facebook och Instagram



På Ridsports digitala  
plattformar finns många 
olika alternativ för  
effektiv annonsering.

Jeanette  
Flensburg  

0156-348 79
jeanette.flensburg@ 
tidningenridsport.se

Bokning

Digital annonsering
I snitt  

1,2 miljoner  
sidvisningar  

per månad

Annonsstorlekar för annonser på Ridsports webbplats

TAKE OVER  
1280 x 720 pixlar
Mobil Take Over, 320 x 420 
pixlar 
Pris: 1 700:-/dag

BREDDARE botten/mitten  
1250 x 300 pixlar
Visas på startsidan i botten
Mobilzon 4, 320 x 320 pixlar
Pris: 2 000:-/vecka

Nyhetsbrev  
600 x 250 pixlar.  
Minst en gång per vecka till cirka  
11 000 prenumeranter 
Pris: 1 000:-/vecka

PANORAMA  
1280 x 250 pixlar 
Visas på startsida + artikel 
Mobilzon 1, 320 x 320 pixlar
Pris: 6 000:-/vecka

BOX AD  
250 x 250 pixlar, visas på startsida
Mobilzon 4, 320 x 320 pixlar

Pris: 2 000:-/vecka

HORIZONTAL AD  
600 x 240 pixlar
Visas i artikel  
Mobilzon 3, 320 x 320 pixlar
Pris: 4 000:-/vecka

WIDE AD  
928 x 240 pixlar
Visas på startsidan
Mobilzon 2, 320 x 320 pixlar
Pris: 5 000:-/vecka

ARTICEL AD   
928 x 300 pixlar 
Visas i botten på artikel
Mobilzon 4, 320 x 320 pixlar
Pris: 3 000:-/vecka

För alla priser gäller 
exklusive moms och 

inklusive reklamskatt. 
Mängdrabatt kan 

diskuteras.
 Lämna material:   

material@ 
tidningenridsport.se



Vill du att ditt företag ska synas lite 
extra? Vi har flera lösningar som ger 
ditt varumärke extra exponering.

Övrig annonsering

Native-artiklar
Unik möjlighet att framhäva er och era produkter.
Native är ett av de mer effektiva sätten att bygga ditt varumärke.
Ligger 2 veckor på vår sajt, publiceras i nyhetsbrev och ligger kvar i vårt arkiv.

Branschen  
i siffror

355 500 
hästar finns i Sverige

Ridsporten är Sveriges 
tredje största ung-
domsidrott

860
ridklubbar finns i 
Sverige

 Hästnäringen är 
jordbrukets 4:e största 
inkomstkälla

38
miljarder kronor omsät-
ter hästnäringen totalt 
per år 

17 000  
personer är helårssys-
selsatta inom näringen.
(Källa: HNS, SvRF)

Sponsring av film
Marknadsför ert företag i våra egenproducerade filmer/intervjuer på vår sajt. Logotype och 
slogan i början och slutet på filmen. Exklusivitet med egen annonsplats.

Annonsproduktion 
Kontakta oss för offert om ni behöver hjälp med annonsproduktion och idéer. Vi tar fram en mall 
och hjälper er med planering.

Temabrev

Nyhetsbrev – eget
Enligt offert.




