
SÄLJBLAD ETC MALMÖ
PRINT OCH WEBB

Med ETC Malmö når du som annonsör vetgiriga, högutbildade, samhällsengagerade och miljömedvetna 
potentiella kunder i en trovärdig redaktionell miljö. Läsarnas syn på ETC som en god samhällskraft ger dig som 
annonsör möjlighet att uppnå positiv varumärkeskoppling och öka försäljningen av produkter och tjänster inom 
en mängd områden. Räckvidd för print är cirka 14 000 läsare/vecka och för webb cirka 6 000 läsare/vecka.

5 av 10 är män

5 av 10 är kvinnor

3 av 10 är 25–40 år

5 av 10 är 41–60 år

8 av 10 är högskole
utbildad

7 av 10 äger sitt boende

4 av 10 har ledande 
befattning

1 av 10 jobbar med 
eget företag

1 av 10 jobbar med 
data/IT

3 av 10 jobbar inom 
offentlig sektor

1 av 10 jobbar med 
politik

2 av 10 jobbar med 
kultur

2 av 10 jobbar med 
media, design

8 av 10 är intresserad 
av politik

8 av 10 är intresserad 
av itteratur

7 av 10 är intresserad 
av teater/konsert

7 av 10 är intresserad 
av film/bio

7 av 10 är intresserad 
av miljöfrågor

7 av 10 är intresserad 
av resor

6 av 10 är intresserad av 
konst/museer

7 av 10 anser sig leva 
ett jämställt liv

8 av 10 anser sig vara 
 miljömedvetan

9 av 10 vill ha 
information  
om hållbara/rättvisa 
produkter

5 av 10 har över 
medelinkomst

2 av 10 är 
höginkomsttagare

VILKA LÄSER ETC MALMÖ?

” ETC Malmö är ny-
hetstidningen som 
satsar på seriöst 
granskande journa-
listik – alltid lokalt 
förankrad, nära dig.”

” Varje fredag får du 
nyheter, nöje, sport 
och underhållande 
krönikor. För dig som 
vill veta vad som 
händer där du bor 
och lever.”

Malmö

Trelleborg

Lomma
Lund

Staffanstorp

Kävlinge



SÄLJBLAD ETC MALMÖ 
PRINT OCH WEBB

FORMAT & BRUTTOPRISER

ETC Malmö

Utgivning
ETC Malmö: Varje fredag
Bokningsstopp: Måndag innan införande kl 16
Materialstopp: Tisdag innan införande kl 12

Material
Färdiga material lämnas till: annonsmaterial.lokala@etc.se

Utgivare: ETC Förlag, Box 4403, 102 68 Stockholm
Redaktör: Jenny Wickberg 
Ansvarig utgivare: Johan Ehrenberg

Kontakt
Jim Berg 
Marknadschef ETC
Mejl: jim.berg@etc.se
Telefon: 076-595 27 87

Adress: 
Möllevångsgatan 33A
214 20 Malmö

Begärd placering: +15%

På förfrågan:
Kampanjupplägg
Print- och webbkombinationer
Annonsbilagor

VÄNLIGEN KONTAKTA OSS FÖR ETT ANNONSFÖRSLAG ANPASSAT TILL ER BUDGET. 

Uppslag
450 x 297 mm + 4 mm utfall
60 000 kr

Helsida 
225 x 297 mm
+ 4 mm utfall
35 000 kr

Stående halvsida
110 x 297 mm
17 500 kr

Uppslag
000x000 mm

Stående kvartssida
110 x 148 mm
8 750 kr

Kvartssida
225 x 74 mm
8 750 kr

Halvsida 
225 x 148 mm 
17 500 kr

Ruta 
110 x 74 mm
4 375 kr

malmo.etc.se

480x280
– artikelrektangel
3 000 kr/vecka

Osaniene ex ent laut ellit, imod 
qui cuptatum quatiis ne debit.
Officia eum qui ut vendigenit que 
sum hilis nam int aut eossi acepudae 
comnit quatur sed molorit.

Udit offic tes acessi conet volorpo rupiet 
etusdam dolupta tusdae ped ut licides secatio 
rporess erempeliti toIgnisitent accab imus-
ciaes molenimo volorro veriorrum sumquo 
beaque desed et lis ex et remquidunt.

980x240 – Panorama
5 000 kr/vecka


