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Annonsprislista
Format Bredd x höjd Pris

Helsida, 1/1- sida 183 x 252,5 mm 14 500 kr
Utfallande 215 x 280 mm + 3 mm runt om

Halvsida, 1/2- sida 183 x 122 mm 7 000 kr
89 x 252,5 mm

Tvåspalt, 1/3- sida 120 x 122 mm 4 600 kr

Kvartssida, 1/4- sida 89 x 122 mm 3 400 kr
120 x 90 mm

Sjättedel, 1/6- sida 57 x 122 mm 2 200 kr

Åttondel, 1/8- sida 57 x 60 1 200 kr
120 x 30

Omslagssidor: 10% förhöjning
Begärd placering: 10% förhöjning

Teknisk information
Annonsmaterial: PDF
Raster: Gråskala = 133 linjer

4-färg = 133 linjer
Bildupplösning: 300 ppi
Tryckförfarande: Offset
Tidningens format: 215 x 280 mm
Satsyta: 183 x 252,5 mm
Spalter: 2 - 3
Upplaga: 16 000 exemplar

Rabatter
2 införanden 10 %
3 införanden 15 %
4 införanden 20 %

Rabatterna gäller vid samtidig bokning

Utgivning – 4 nummer
Nr Materialdag (måndag) Utgivning
Nr 1 Vecka 4 Vecka 10
Nr 2 Vecka 13 Vecka 19
Nr 3 Vecka 33 Vecka 39
Nr 4 Vecka 43 Vecka 49

Bilagor Pris
2-sidig bilaga, endast lös (vikt ej över 50 g) 10 450 kr
4-sidig bilaga, (vikt ej över 50 g) 12 650 kr
6-sidig bilaga, (vikt ej över 50 g) 15 950 kr
8-sidig bilaga, (vikt ej över 50 g) 18 975 kr
12-sidig bilaga och däröver Offereras

Bokning
Redaktionen är tacksam för bokning av annonsut-
rymme senast 5 veckor före produktion, original 
kan monteras därefter enligt angiven materialdag.

Annonsorder eller förfrågningar: 
Pierre Dunbar
Tel: 070-765 51 12
pierre@dunbar.se

Priser
Priserna för bilaga är exklusive ibladning, porto 
och moms (momsbefriad). Begär offert.

Tillägg för inhäftning (minst 4-sidig bilaga) 
Bilaga för inhäftning skall levereras falsad och 
ha 5 mm skärsmån runt om samt 5 mm extra (till 
höger) på den bakre halvan.

Materialadress för bilaga: 
Tidskriften Frimuraren
Trydells Tryckeri AB
Box 68, Industrigatan 8, 312 21 Laholm
Telefon, Växel: 0430-731 00
E-mail: info@trydells.se

tidskrift för svenska frimurare orden 
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DU NÅR EN KÖPSTARK MÅLGRUPP 

FRIMURAREN gavs ut första gången 1928 och är sedan 1938 den rikstäckande tidning som riktar sig till Frimurare 
i Sverige och Finland.

Svenska Frimurare Orden, är Sveriges äldsta ännu verksamma ordenssällskap och startade i mars 1735. SFMO är en 
självständig del av det internationella frimureriet. Frimureri har rötter i 1600-talets England och Scotland och har till 
syfte att verka för mänsklighetens förbättring och förädling genom att främja ödmjukhet, tolerans och barmhärtighet 
samt att visa detta i ord och handling.

FRIMURAREN vänder sig till drygt 15 500 medlemmar och en grupp prenumeranter i övriga nordiska länderna. 
I Mälardalsområdet återfinns cirka 4 000 medlemmar, i Öresundsregionen cirka 3 000, i Västkustområdet cirka 1 500 
och i svensktalande Finland cirka 1 500. Övriga återfinns jämt sprida över Sverige. Frimuraren läses av frimurare och 
deras familjer. gemensamt är att de investerar i en god tillvaro. läsarna representerar en bred del av samhället, är 
välutbildade och har goda nätverk då de ofta representerar i olika verksamheter och företag.

FRIMURARENS läsare har ett starkt intresse för resor och upplevelser och spenderar mycket på sina intressen.  
Det visar resultatet av våra annonsörers erfarenheter, därför väljer många att annonsera regelbundet.
Vi har fått resultatet från några annonsörer som varit med mer än tio år, de har registrerat utfallet vid varje utgivning 
och på årsbasis och de är klart positiva.

FRIMURAREN når din målgrupp direkt till en låg kontaktkostnad.

MÅLGRUPP & FAKTA

FRIMURARENS läsare är högutbildad, har god inkomst och underhåller sina intressen. Medelåldern ligger på 48 
år, övervägande del har varit ledamöter mer än tio år och det är vanligt att man sparar tidningen för att gå tillbaka till 
annonser och artiklar, där har FRIMURAREN en särställning inom media till målgruppen.
 
Våra läsare är inte enbart en manlig målgrupp, även om medlemmarna är manliga. Deras familjer och andra intresserade 
läser tidningen vilket våra annonsörer noterar då närstående ofta beställer.
 
Tidningen utges av Svenska Frimurare Orden och är i första hand en medlemstidning. Därför anpassas annonspriserna 
och kontaktkostnaden till en rimlig nivå, då Orden inte är vinstdrivande, endast kostnadstäckande.




