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LEDARE
Varje vecka skriver 
prisbelönta och hyllade 
författaren Maria-
Pia Boëthius ledare i 
Nyhetsmagasinet ETC.

KRÖNIKÖR
Nyhetsmagasinet ETC har 
knutit en rad framstående 
krönikörer till sig som 
skriver återkommande 
i tidningen, bland andra 
Kalle Lind, Valerie Kyeyune 
Backström, Nathan 
Hamelberg och Felicia 
Mulinari.

SAMTALET
Vi träffar intressanta 
och aktuella människor 
som får tala till punkt. 
Samtalet är längre pro-
filintervjuer med alltifrån 
kulturpersonligheter och 
politiker till experter som 
alla brinner för sitt ämne.

REPORTAGE
Nyhetsmagasinet ETC 
publicerar de fördjupande 
reportagen om aktuella 
ämnen och konflikter 
förklarar och analyserar. 
Vi låter både text och 
bilder ta plats för att be-
rätta mer än den vanliga 
nyhetsbevakningen.

FOTO
Nyhetsmagasinet ETC 
satsar på fotografi och 
publicerar varje vecka 
bildreportage i generöst 
format av nationella och 
internationella fotografer.

Varje vecka i Nyhetsmagasinet ETC: 

NYHETSMAGASINET ETC 
SVERIGES STÖRSTA 
RÖDGRÖNA NYHETSMAGASIN
Med Nyhetsmagasinet ETC når du framåtlutade 
opinions bildare och beslutsfattare inom bl.a kultur, 
media och politik. Tidningen har funnits sedan 1976 
och är idag Sveriges största röda samhällsmagasin för 
en grönare värld. Nyhetsmagasinet ETC ges ut varje 
lördag, året runt, med en partipolitiskt obunden ledarsida.

Med Nyhetsmagasinet ETC når du som annonsör vetgiriga, högutbildade, samhällsengagerade 
och miljömedvetna potentiella kunder i en trovärdig redaktionell miljö. Läsarnas syn på 
Nyhetsmagasinet 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. 

5 av 10 är män

5 av 10 är kvinnor

3 av 10 är 25–40 år

5 av 10 är 41–60 år

6 av 10 bor i storstad

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

1 av 10 jobbar med 
offentlig sektor

1 av 10 jobbar med 
politik

3 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 litteratur

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 
 miljömedvetna

9 av 10 vill ha 
information  
om hållbara/rättvisa 
produkter

5 av 10 har över 
medelinkomst

2 av 10 är 
höginkomsttagare

MÅLGRUPPEN

INNEHÅLL: Med Nyhetsmagasinet ETC får du 
en helgläsning som inte bara berättar utan 
som diskuterar och fördjupar. Varje vecka med 
nyheter, reportage, analyser och fördjupningar 
kring de viktigaste händelserna i Sverige och 
omvärlden. 

Nyhetsmagasinet ETC guidar dig 
genom nyhetsflödet och hjälper dig att hålla 
koll på vad som händer inom politik, ekonomi, 
teknik och kultur. Vi upprepar inte vad alla 
andra medier skriver utan utmanar med egna 
infallsvinklar och berättelser om världen.



FORMAT & BRUTTOPRISER

Kvartssida
110 x 148 mm
7 500 kr

Spalt 
55 x 297 mm
7 500 kr

Rink
225 x 74 mm
7 500 kr

Nyhetsmagasinet ETC

Uppslag
450 x 297 mm
(+ 4 mm utfall)
50 000 kr

Helsida 
225 x 297 mm 
(+ 4 mm utfall)
30 000 kr

Halvsida 
225 x 148 mm 
15 000 kr

Halvsida 
110 x 297 mm 
15 000 kr

Utgivning
Nyhetsmagasinet ETC: Lördagar
Bokningsstopp: Måndag veckan för införande 
Materialstopp: Tisdag kl 16 veckan för införande

Utgivare: ETC Förlag, Box 4403, 102 68 Stockholm
Redaktör: Annie Hellquist
Ansvarig utgivare: Gunilla Welin
Marknadschef: Jim Berg

Offert och bokning
Jim Berg
Marknas- & annonschef ETC förlag 
Mejl: jim.berg@etc.se
Telefon: 0705-95 27 87

NYHETSMAGASINET ETC HAR 67 000 LÄSARE/NUMMER (ORVESTO 2016 HELÅR) 
ETC.se HAR 200 000 UNIKA BESÖKARE/VECKA (KIA-INDEX)
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