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ANNONSPRISLISTA 2021

Vi får fler att älska trav!

VÅRA DIGITALA ANNONSLÖSNINGAR
Via våra kanaler kan du på ett kostnadseffektivt sätt nå ut till trav- och spelintresserade, oavsett
om du vill bygga varumärke under en längre period eller marknadsföra ett specifikt erbjudande.

TRAVRONDEN

TRAVRONDEN SPEL

Travronden är nyhetsledande på travsport sedan 1932. Vi
ger dig de senaste och viktigaste nyheterna, de djupgående
reportagen och den granskande journalistiken. Med oss
kommer du närmare hästarna, människorna, sporten och
spelet. Allt på dina villkor.

Travronden Spel är det självklara valet för alla spelare! Travronden har alltid varit först med information till spelarna och
tar dig sedan hela vägen till spelstopp. Vi håller dig uppdaterad
till varje tävlingsdag med allt som hör omgången till. Dessutom
liverapporterar vi inför varje V75-omgång. Travronden Spel
finns till för alla spelare som vill göra det enkelt att vinna!

63.000 unika besökare per vecka.
www.travronden.se

15.000 unika besökare per vecka.
www.spel.travronden.se

ÖVERODDS

JOKERSYSTEMET

Överodds har samlat flera av Sveriges främsta analytiker för
att ge dig den bästa möjligheten att bli en vinnande spelare!
Fotboll är vår huvudsport, men du hittar även spelrekommendationer till bland annat hockey, trav och tennis. Våra
Stryktipsanalyser går på djupet som ingen annan gör och är
landets bästa!

Med drygt 8.000 betalande abonnenter är Jokersystemet
i särklass världens mest populära reduceringsverktyg för
spel på trav och fotboll. Så gott som alla storspelare använder
Jokersystemet för att maximera sina chanser att vinna. Det
är ingen slump att en stor andel av de miljonvinster som
delats ut på V75 de senaste åren har spelats med ”Joker”.

8.500 unika besökare per vecka.
www.överodds.se

17.000 unika besökare per vecka.
www.jokersystemet.se
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EFFEKTIVA ANNONSPLATSER I VÅRA NYHETSBREV
TR Media ger ut olika vällästa nyhetsbrev, både till trav- och spelintresserade där ditt budskap
syns i en stark redaktionell miljö. För aktuella siffror kring antal prenumeranter och frekvens
kontakta oss. Antalet annonsformat är dock begränsade till två per nyhetsbrev.
TRAVRONDEN SPEL NYHETSBREV
Travronden Spel skickar ut nyhetsbrev till ca 29.000 spelintresserade, fem
gånger i veckan. På måndagar får mottagarna ett nyhetsbrev i samband med
att V75-materialet blir tillgängligt, de bjuds även på en nyckelintervju inför
omgången. På onsdagar och fredagar går nyhetsbreven ut när våra välkända
krönikörer Daniel Berglund och Jens Sjödén har publicerat sina krönikor.
På lördagarna bjuds prenumeranterna av nyhetsbreven på de populäraste
V75-artiklarna som publicerats under veckan och på söndagarna ges tillgång
till ett gäng gratisintervjuer inne på sajten.
29.000 prenumeranter av nyhetsbrevet.

ÖVERODDS NYHETSBREV
I Överodds redaktionella nyhetsbrev får mottagarna information om
veckans Stryktipsomgång och specifikt utvalda delar ur Överodds
rekommendationer och analyser. Nyhetsbreven fokuserar på Stryktipset
men innehåller ibland även information om Europatipset. De skickas ut på
fredagar till ca 19.000 mottagare, om det är en jackpotomgång skickas
nyhetsbrevet till ca 75.000 mottagare.
19.000 prenumeranter av nyhetsbrevet.

DIGITALA ANNONSER, FORMAT OCH PRISER
Travronden

Överodds

Webb

CPM*

Format desktop

500 kr

Panorama

150 kr

980x240 px

–

320x320 px

50 kr

300x250 px

–

–

120 kr

630x250 px

468x240 px

320x320 px

50 kr

630x250 px

468x240 px

320x320 px

Modul (övre)
Modul (mellan)
Modul (nedre)
Insider

**

–

Format mobil

Takeover
Spalt

1920x1080 px

Format tablet

320x480 px

***

Panorama 1

Format desktop

Format mobil

–

320x480 px***

Panorama

150 kr

980x240 px

–

320x320 px

50 kr

160x600 px

–

–

Sticky

1920x1080 px

Format tablet

500 kr

Nyhetsbrev

**

Pris/utskick

Format

Modul topp

17.000 kr

1400x600 px

Modul

15.000 kr

1400x600 px

30 kr

630x250 px

468x240 px

320x320 px

300x250 px

300x250 px

300x250 px

CPM*

Format desktop

Format tablet

Format mobil

Webb

150 kr

980x240 px

–

320x320 px

Panorama

Jokersystemet

Nyhetsbrev

Pris/utskick

Format

Modul topp

17.000 kr

1400x600 px

Modul

15.000 kr

1400x600 px

Spalt

*

***
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CPM*

Format desktop

Format tablet

Format mobil

150 kr

980x240 px

–

320x320 px

80 kr

300x600 px

–

300x250 px

Samtliga priser är angivna exkl moms.
**
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CPM*

Takeover

100 kr

Travronden spel
Webb

Webb

cpm = kostnad per 1.000 visningar
Safe area desktop: 1260x660 px
Safe area mobil: 320x460 px

CONTENT OCH
NATIVE-ANNONSERING
Skapa leads och bygg varumärke
i våra kanaler.
Vi hjälper dig att göra professionella och kreativa content
marketinglösningar anpassade för både våra och era
egna mediekanaler, inklusive tv-produktioner i vår egna
VR-studio. Allt producerat av ett team som lever och andas
trav och som förstår hur du kan kommunicera med din
målgrupp för att nå bästa effekt.
Bland våra kunder finns både stora och mindre företag som
t ex ATG, Svensk, Travsport, Svensk Galopp, Menhammar,
YesBox, France Trotting och Wången.

MILE MEDIA
Innehållsproduktion för hästsport och spelbranschen.
Vi har en egen modern VR-studio och en bilddatabas med över 500 000
digitala bilder och ett negativ-arkiv med över 1,5 miljoner bilder där svensk
travsports historia finns samlad sedan tidigt 1900-tal. Oavsett om det
handlar om rörlig media, stillbilder, digital utveckling eller print finns vi för dig.
www.milemedia.se
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KONTAKT
Petri Johansson
0720–76 90 22
petri.johansson@milemedia.se

ANNONSERA PRINT
Nå vår kärntrupp direkt genom att annonsera i någon av våra printprodukter.

TRAVRONDEN
Sveriges största travtidning.
Travronden grundades redan 1932 och är Sveriges största tidning
inom svensk travsport. Här finns de viktigaste nyheterna, de djupgående
reportagen och den granskande journalistiken. Genom att annonsera
i Travronden kommer du närmare hästarna, människorna, sporten
och spelet.
Målgrupp: Personer som har ett genuint intresse för trav i allmänhet,
bland annat uppfödare, hästägare och aktiva utövare av sporten.
Utgivning och räckvidd: Utkommer onsdagar till prenumeranter och
har en räckvidd på 54.000 läsare per utgåva (Orvesto 2020:2).

TRAVRONDEN SPEL
När du vill nå Sveriges spelproffs.
Travronden Spel innehåller bland annat mest och bäst information till de
två största spelformerna inom travet, V75 och V86. Genom att annonsera i
Travronden Spel når du landets spelarkollektiv.
Målgrupp: Personer som har ett genuint intresse för spel och ser tidningen
som ett viktigt underlag till exempelvis V75, V86 och Dagens Dubbel.
Utgivning och räckvidd: Utkommer onsdagar till prenumeranter samt
försäljning i butik och har en räckvidd på 54.000 läsare per utgåva
(Orvesto 2020:2).

Bokningsstopp: Måndag veckan före. Materialstopp: Fredag veckan före.
Begärd placering: Baksidan 35 000 kr 210 x 274 mm. Övriga sidor +20%. Samtliga priser är angivna exkl. moms.

1/3

1/2
A
Helsida

1/4
B

1/4
A

Uppslag
1/2 B

Förstasida
Helsida 23.000 kr
Uppslag 37.000 kr
210x297 mm
420x297 mm
Förstasida 18.000 kr
183x24 mm
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1/2-sida 16.000 kr
A: 93x277 mm
B: 190x135 mm

1/6

1/4 C

1/3-sida 12.000 kr
190x90 mm
1/6-sida 8.000 kr
190x45 mm

1/4-sida 10.000 kr
A: 44,5x277 mm
B: 93x135 mm
C: 1 90x67 mm

KONTAKT
Med ett brett kontaktnät och brinnande
intresse för både sport och spel kan vi
hjälpa just Er att hitta rätt väg för att
synas på bästa sätt. Tveka inte att
höra av dig till någon av oss.
Markus Jalsborn

Mediesäljare
0735-05 99 45
markus.jalsborn@trmedia.se
Johan Bergman

Mediesäljare
0735-05 99 07
johan.bergman@trmedia.se

NÄR DU SKA SKICKA ANNONSMATERIAL
ANNONSMATERIAL MAILAS TILL: markus.jalsborn@trmedia.se
LÄMNINGSTIDER
Print:
Fredag veckan innan.
Webb:
Minst 3 arbetsdagar före
publicering (5 dagar för
specialformat).
WEBB - FILTYPER
JPG, GIF, PNG (redirect med HTML5).
PRINT - FILTYPER
Annonser måste vara sparade som
PDF-fil eller EPS-fil. PDF-annonser
ska vara i version PDF 1.3, komp
atibla med Acrobat 4. PDF-filen
måste gå att konvertera till EPS
med bibehållen kvalitet.
PDF-filer ska vara gjorda efter
Tidningsutgivarnas (TU) specifikation för PDF:er till dagspress.
TU har en ”inställningsfiler för
nedladdning”, se ”TRYCK”.
EPS-filer sparas i Level 1, 2 eller 3.
FORMAT
Dokumentformatet på den fil som
lämnas ska ha exakt samma storlek
som den bokade ytan för annonsen
(bredd x höjd i mm; 3 mm utfall för
helsides- och uppslagsannonser.
(3 mm utfall till höger på annons
förstasida).
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BILDER
Bilder i annonsen måste monteras
högupplösta och vara inkluderade
i EPS- respektive PDF-filen.
Upplösningen på bilderna ska vara
minst 240 dpi för tidningen.
FÄRGER
Svartvita annonser får inte innehålla några färgobjekt.
Färgannonser får endast bestå
av CMYK-färger. Färger från andra
färgsystem måste konverteras
innan de skickas, då endast
CMYK-färger används vid tryck av
tidningen. Ansvar för färgnyanser
som blivit fel vid konverteringen
från annat färgsystem ligger hos
leverantören.

TRYCK
Annonsen ska vara anpassad för
aktuell tryckmetod. Utförlig infor
mation om anpassningar för dagspress finns på www.dagspress.se.
ICC-profiler för våra tidningar:
www.stibocomplete.com/sv
TRYCKERI
Stibo Complete
641 39 Katrineholm
Att. Diddi Mikai
Tel: 0150-750 00 Fax: 0150-134 15

ICC-profiler för konvertering till
CMYK-färger finns att hämta på
TU:s webbsida www.dagspress.se.

EV. ÖVRIGA KOSTNADER
Foton i annonser faktureras
normalt från respektive fotograf.
TR Medias egna bilder faktureras
separat.

CHECKLISTA
Se över ditt material,
kontrollera föjande:

TYPSNITT
Alla typsnitt i annonsen, även i
logotyper, ska inkluderas i filen.

att filen bara innehåller
fyra färger.
✔ att alla typsnitt är
inkluderade
eller gjorda som banor.
✔ att bilder i annons
en har
rätt upplösning.
✔ att annonsens sto
rlek överens-
stämmer med den bokade
ytan.
att uftall finns på helsidesa
nnonser
och annons på förstassidan
.
✔

PDF-filer inkluderar typsnitt om
det är inställt i profilen för det
program som skapar PDF:en. För
EPS-filer rekommenderar vi att alla
typsnitt görs om till banor.
Undvik typsnitt i formaten OpenType eller som är CID-kodade samt
egenproducerade typsnitt.

KOSTNAD
ANNONSPRODUKTION
Helsida: ca 2.000 kr
Halvsida: ca 1.200 kr
1/3-sida: ca 1.200 kr
1/4-sida: ca 800 kr
Moms tillkommer på priserna.
Betalningsvillkor: 20 dagar netto.

✔

