
Prislista Tjänstebilsguiden 2021

Tjänstebilsguiden, som Ynnor 
har gett ut sedan 1999, är 
landets mest kompletta 
guide till de viktigaste 
aktörerna på den svenska 
tjänstebilsmarknaden. 
Tjänstebilsguiden trycks i 
10 000 exemplar och 
distribueras kostnadsfritt till 
bilansvariga och beslutsfattare 
på företag och organisationer.

Uppslag – 48 000 Sek
Annonsen är ett uppslag (två helsidor). Ni får även basfakta-
ruta.

Första uppslaget - 65 000 Sek
Två helsidor på första uppslaget samt basfaktaruta som place-
ras i det kapitel som ni verkar inom.

Sista uppslaget - 60 000 Sek
Två helsidor på sista uppslaget samt basfaktaruta som placeras 
i det kapitel som ni verkar inom.

Placerat uppslag – 55 000 Sek 
Annonsen placeras på önskat uppslag, t ex sidan, 4-5, 6-7 och 
så vidare. Ni får även basfaktaruta.

Företagsuppslag – 42 000 Sek
Annonsen är en helsida + halvsida, uppslaget kompletteras 
med en basfaktaruta. Här får ni själv välja hur ni vill placera 
era annonser. Ex helsida vänster, basfakta överst på höger och 
annons halvsida underst på högersidan.

Helsida – 32 000 Sek
Helsida samt företagsinformation. Företagsinformationen pla-
ceras i största möjliga mån på samma uppslag som helsidan.

Sista sidan - 75 000 Sek
Helsida på sista sidan samt basfaktaruta som placeras i det 
kapitel som ni verkar inom.

Halvsida – 29 000 Sek
Halvsidan samt basfaktarutan placeras på samma sida eller 
enligt ert önskemål.

Basfaktaruta - motsvarar en 1/2-sida
Alla generalagenter av personbilar syns med en basfaktaruta i 
personbilskapitlet. 
Leasing- och hanteringsbolag av dominerande art för bran-
schen har en mindre ruta i kapitlet Leasing & Hantering. 
Basfaktaruta ingår vid annonsering i kapitlen Leasing & Hante-
ring, Hyra & Bildelning samt Transportbilar.

Logo – 7 000 Sek
Förstärk er företagsinformation med en logotype i basfaktaru-
tan. Den syns även i företagsinformationen under leverantörs-
registret på www.tjanstebilsfakta.se

Webbannonsering
Toppbanner – 11 000 kr/månad
Sidobanner – 8 000 kr/månad
Max 3 annonsörer per placering per månad.

Alla priserna är inklusive reklamskatt. Moms tillkommer.

Annonsbokning
Charlotte Blomfeldt, Media Support AB
E-post: charlotte@media-support.se
Telefon: 0703-58 88 86

Kapitelindelning 

Nyheter 2021 

Förmånsbeskattning 

Personbilar 

Transportbilar 

Elektrifiering 

Leasing & Hantering 

Hyra & Bildelning 

Tjänstebilsmarknaden

Ynnor är ett oberoende kunskapsföretag i bilekonomi som tillhandahåller strategisk kunskap om 
företags och organisationers bilar. 
Ynnor Media producerar bland annat Tjänstebilsfakta, Tjänstebilsguiden och Dagens Tjänstebil. 



Annonsformat

Uppslag: Helsida + helsida 

Företagsuppslag: Helsida + halvsida 

Helsida: Helsida

Halvsida: Halvsida

Logo

Webbannonser: Topp- och sidobanner 

Utgivning: Mars 2021

Sidformat 
165 * 240 mm

Uppslag
165 * 240 + 165 * 240

Företagsuppslag
165 * 115 + 165 * 240

Helsida
165 * 240 mm

Halvsida
165 * 115 mm

Vi önskar alla annonser med skärmärke och 5 mm utfall.

Logotype
Levereras som pdf eller vektoriserad eps

Annonsleverans  
Materialet skall levereras till charlotte@media-support.se och 
vara oss tillhanda senast den 10 februari. 
Samtliga dokument kontrolleras vid mottagandet. Var vänlig 
ange helst två kontaktpersoner för snabbare kommunikation. 
Märk annonsen med företagsnamnet samt storlek.

Teknisk specifikation 
Samtliga annonser trycks i fyrfärg. 
Annonserna ska levereras som: PDF, vektoriserad EPS el-
ler InDesign-dokument. Högupplösta bilder (minst 300 dpi). 
Färgbilder skall vara CMYK-separerade och typsnitt skall vara 
inkluderade. Filen får vara högst 8 MB. 
Webbannonserna ska levereras som PNG, GIF eller JPEG.

Distribution 
Direktdistribution via Postnord till ca 10 000 bilansvariga och 
beslutsfattare. 

Tjänstebilsguiden webb på Tjänstebilsfakta.se
Vid annonsering presenteras er basfaktainformation även på 
webben tillsammans med er logo och länk till er hemsida. 
Vid månadsvis bannerannonsering visas max 3 olika annonserar 
parallellt per placering.

Webbannonsering
Toppbanner
980 * 120 px, maxvikt 100 kb

Sidobanner
Materialet till sidobannern önskas i 400 * 576 pixlar, maxvikt 
150 kb. Eftersom sidan är responsiv önskas denna upplösning-
en för att det ska se bra ut vid större skärm.

Frågor gällande annons och material
Kontakta Charlotte Blomfeldt 0703-58 88 86 eller maila 
till charlotte@media-support.se

Stopptider
Sista bokning 8/2
Sista materialdag 10/2
Utgivning vecka 10

     Ynnor AB – kunskap för effektivare bilinnehav

Materialinformation Tjänstebilsguiden 2021

Ynnor är ett oberoende kunskapsföretag i bilekonomi som tillhandahåller strategisk kunskap om 
företags och organisationers bilar. 
Ynnor Media producerar bland annat Tjänstebilsfakta, Tjänstebilsguiden och Dagens Tjänstebil. 




