Annonsprislista 2023

Om Ridsport
Ridsport grundades 1972 och är den viktigaste kanalen för aktiva i hästvärlden, de som arbetar
med hästar, uppfödare, de som har egen gård med andra ord de som tar hästar på allvar.
› 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 enligt läsarundersökningar
› Vi har en hög trovärdighet hos våra läsare
› Har en köpstark målgrupp som sätter sitt intresse främst
› Vår största målgrupp finns i åldern 16-24 och 45-54 år
› Tidningen skickas ut gratis till klubbar och föreningar i SvRF 8-10 gånger per år
› 	 Finns i butik och som prenumeration och även som digital prenumeration.
›	Ridsport finns på www.tidningenridsport.se, Facebook och Instagram
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DIGITALA annonser

För dig som
tar hästar
på allvar.

På Ridsports digitala plattformar finns fler
olika alternativ för effektiv annonsering.
På sajten har vi snabba nyheter, sport, avel och debatt. Här kan du alltid känna
dig uppdaterad.
• 1,2 milj sidvisningar per månad
• 46 000 unika webbläsare per vecka
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Annonsstorlekar för displayannonser på tidningenridsport.se
Annonsformat

Pris per vecka

Format desktop

Format mobil

Visning

Visning mobil

Take Over

1.700:-/dag

1280x720

650x950

Startsida
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6.000
5.000
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1280x250
928x240
600x240
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928x300
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Startsida
I artikel
Random på sidan
Botten på artikel

zon 1
zon 2
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zon 4
zon 4

Lämna material:
material@
tidningenridsport.se
Storlek: max 150 k

För alla priser gäller exklusive moms och inklusive reklamskatt. Mängdrabatt kan diskuteras.

Nyhetsbrev
Annonsformat
Display (banner)
Eget nyhetsbrev

Pris per utskick
1.000
10.000

600x250

Bokning

Ridsports Nyhetsbrev skickas ut minst en gång
per vecka.
I ditt egna Nyhetsbrev väljer du själv bild och text
och behöver du hjälp så ordnar vi så klart det!
Jeanette
Flensburg
0156-348 79
nettan@
tidningenridsport.se
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Nativeartiklar och rörligt

För dig som
tar hästar
på allvar.

Vill du att ditt företag ska synas lite extra?
Vi har flera lösningar som ger ditt varumärke extra exponering.
Native-artiklar
Sätt ditt företags produkter i rätt sammanhang.
En nativeartikel är ett av de mer effektiva sätten att bygga ditt varumärke. Två veckor på vår sajt, publiceras i Ridsports nyhetsbrev som en
artikel tillsammans med övriga av Ridsports artiklar.
Din artikel är sökbar.
Det ingår även ett helt eget nyhetsbrev.
Pris: 15.000:- + moms/artikel

Native

Sponsring av film
Få spridning med hjälp av Ridsports filmer/intervjuer. Logotype och
slogan i början och slutet på filmen. Exklusivitet med egen annonsplats.
Har ditt företag en egen video (15 sek) blir det en snygg och värdefull
inledning till någon av Ridsports filmer.
Filmen finns i vårt arkiv under 1 års tid.
Pris: från 4.000:- + moms/intervju

Branschen i siffror

360 000
hästar finns i Sverige

Bokning

Ridsporten är Sveriges tredje största ungdomsidrott

860

ridklubbar finns i Sverige


Hästnäringen är jordbrukets 4:e största inkomstkälla

38

miljarder kronor omsätter hästnäringen totalt per år

17 000

personer är helårssysselsatta inom näringen.
(Källa: HNS, SvRF)

Annonsproduktion
Kontakta oss för för hjälp med
annonsproduktion och idéer. Vi
lyssnar och kommer med förslag
på utformning och strategi.

Jeanette
Flensburg
0156-348 79
nettan@
tidningenridsport.se
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