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Fullspäckat sommarnummer!  164 sidor
3

Spring Kommunikation AB är ett bolag med passion för löpning. Vi är ett gäng löparnördar med 
rötterna i det ideella föreningslivet som har ambitionen att utveckla svensk löpning genom att 
inspirera och motivera. Våra verktyg är dels en Springklubb med ett magasin, i klubben får man de 
pusselbitarna som behövs för att utvecklas. Magasinet kommer med 5 nummer per år och är bara 
en prenumerationstidskrift, members only. Är man prenumerant får man även möjligheten att vara 
med på läger, bli coachade, springa lopp, få rabatt på lopp, rabatter på en massa löprelaterade 
produkter, etc. 

Magasinet har 100 % fokus på svensk löpning och vänder sig till löpare som redan har hittat 
löpningen, har tävlat och känner att man vill ta ett steg till eller bara grotta ner sig i löpningens 
underbara värld.  Innehållet handlar om löpning i form av reportage om olika löpare och profiler, 
säsongstips, hälsa, mat, tävlingsrapporter. Vi lyfter även upp olika lopp, olika klubbar och städer  
– ambitionen är att man ska bli otroligt motiverad när man läst en utgåva av Spring. Alla skribenter 
är även löpare för att kunna kommunicera med målgruppen på ett trovärdigt sätt. Magasinet har 
oftast 164 fullspäckade sidor och en väldigt hög kvalitet och når de flesta inom svensk löpning.

I Spring ingår även springlfa.se, där har vi samlat en mängd intressanta bloggare, vi bevakar 
svenska löpare och svenska lopp. Dessutom har vi Sveriges största löparkalander. Vi ska vara den 
snabbaste löparsajten.

Vill ni nå våra läsare, digitalt eller i print? Hör av er.

Löparhälsningar

BG Nilensjö
Spring Kommunikation AB

Vi utvecklar svensk löpning!

Fullspäckat sommarnummer! 

Vill ni nå våra läsare, digitalt eller i print? Hör av er.
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ANNONSFORMAT

Annons Format satsyta Pris
Uppslag 340 × 242 mm + 3 mm utfall 19 900 kr
Helsida 170 × 242 mm + 3 mm utfall 14 250 kr
2:a och 3:e omslag 170 × 242 mm + 3 mm utfall 14 900 kr
Baksida 170 × 210 mm + 3 mm utfall 15 250 kr
Halvsida, liggande 170× 119 mm + 3 mm utfall 8 750 kr

Uppslag Helsida Baksida Halvsida, liggande

WEBBANNONSERING Springlfa.se - ca 20 000 unika besökare i veckan, toppnoteringar på 70 000 besökare.

På springlfa.se uppdaterar vi dagligen
vad som händer i Löparsverige.

Format i pixlar Fast pris/2-veckor
524×240 3 000 kr
247×360 3 000 kr
980 × 120 (toppbanner) 5 000 kr

Vid annat höjdformat, begär o�ert.
247 

x
360

980 x 120

524 x 240

UTGIVNINGSPLAN SPRING 2020

NR 1 2 3 4 5
VECKA 8 18 28 39 49

ANNONSKONTAKT

För ytterligare information om annonsering och bilagor i Spring, kontakta BG Nilensjö, bg.nilensjo@springlfa.se
070-226 99 95 eller Robert Löfgren, robert@springlfa.se, 072-233 65 20.

ANNONSMATERIAL  
Annonsmaterial ska vara hos oss 3 veckor innan utgivning, vi tar endast emot digitalt material.

PRISER OCH BEGÄRD PLACERING
Samtliga priser är inkl. reklamskatt och exkl. moms. För begärd placering: 10 % pristillägg. 
Alla priser exkl moms, IDEELA FÖRENINGAR BETALAR INTE MOMS.

BEORDRINGSUPPLYSNINGAR
Annonser kan flyttas eller annulleras om önskemål meddelas tidningen senast två månader före införingsdag. 
Ansvar för fel i annons är begränsat till högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt 
material ansvaras ej. 20
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