
DISTRIBUTION     

UPPLAGA      103 100 EXEMPLAR I DI + 30 000 UTSKICK & 5 000 PÅ MÄSSAN

RÄCKVIDD      328 000 POTENTIELLA LÄSARE

FORMAT      TABLOID (SATSYTA 248x372 mm) 

ANTAL SIDOR      16–24 SIDOR

MATERIALDAG      V. 36 2018

UTGIVNINGSDAG      V. 40 2018 (DIREKTUTSKICK V. 39)

SCAN
PACK
GÖTEBORG
23-26 OKT. 2018

Nå ut med ert budskap 
till beslutfattare i 

branschen, 
ta chansen att medverka 
i Scanpacks nyhetsbrev!

Den officiella 
mässtidningen 

SCANPACK 
2018

Distribueras med 
Dagens Industri
och på mässan

Direktutskick 
till 30 000 

beslutsfattare

 

ÄNTLIGEN ÄR DET dags för Scanpack 
2018 – norra Europas största och 
mest heltäckande förpackningse-
vent med 500 utställare och 17 000 
deltagare.

PÅ SCANPACK 23-26 oktober samlas 
förpackningsbranschens alla ledande 
leverantörer från hela världen för 
att visa framtidens förpackningslös-
ningar, de senaste innovationerna, 
spännande utvecklingsmöjligheter och 
nya förpackningsmetoder.

HÄR UPPTÄCKER förpackningsinköpa-
re från alla branscher de senaste 
trenderna och den nya tekniken som 
förändrar och effektiviserar hela 
förpackningsprocessen. Samtidigt 
erbjuds norra Europas största nätverk 
för alla som är involverade i förpack-
ningsutveckling.

NU FINNS chansen för Er att Synas och 
nå ut till hela branschen i samband 
med mässan!

VI PÅ OP Communication kommer att 
tillsammans med Svenska Mäss-
san producera all kommunikation i 
samband med Scanpack 2018 och ni 
har möjlighet att medverka i följande 
alternativ:

Den officiella mässtidningen i form 
av en bilaga och ett magasin.

DEN OFFICIELLA mässtidningen kommer 
att distribueras i Dagens Industri. 
Mässtidningen kommer även att 
produceras som ett magasin för ett 
direktutskick på 30 000 exemplar till 
yrkesverksamma i branschen. Maga-
sinet delas också ut på mässan och 
fungerar som mässans officiella guide 
och inspirationskälla för samtliga 
besökare och utställare.

Nyhetsbrev med banners som 
skickas ut regelbundet inför 
mässan (50 000 mottagare/
utskick).

TIDNINGEN OCH nyhetsbreven kommer 
att vara fyllda till bredden med läs-
värda artiklar kring vad som händer i 
branschen, inspiration, mässans akti-
viteter och program samt naturligtvis 
lyfta er som utställare.

TA CHANSEN att inspirera, informera och 
nå ut till branschen i ett skräddarsytt 
sammanhang – genom nyhetsbreven 
och den officiella mässtidningen för 
Scanpack 2018!



FRÅGOR?

clara@opcommunication.se    

PROJEKTLEDARE
CLARA BOBERG

08-40 807 834

 

PRISER FORMAT

Priserna är inkl. reklamskatt, moms tillkommer. Vid begärd placering 
tillkommer 15% på listpris. Betalning: 10 dagar netto, fakturering sker på 
utgivningsdagen.

Format Bredd x höjd (mm) Pris (SEK)

2-spalt

Rink frams.

1/3-sida

3-spalt

Rink inne

1/2-sida

1/4-sida

Baksida

1/8-sida

1/1-sida

97x120

248x40

248x120

148x120

248x40

248x183

122x183

248x372

122x90

248x372

25 818

68 250

64 548

38 727

20 384

96 824

48 412

197 600

24 206

172 900

SÄTTNING ELLER ANPASSNING AV ANNONS

1495 SEK (inklusive två korrvändor, extra korrektur 
debiteras 1200 SEK/h)

PRODUKTION

Nå er målgrupp genom våra kanaler i 
sociala medier. Fråga projektledaren för mer 
information!

Allt ingår: landningssida, artikel, 
annonspuffar, segmentering, trafik, 
optimering, teknik och analys.

Vi bygger upp er kampanjsida med hjälp av erfarna 
webbutvecklare och duktiga journalister och leder relevant trafik 

till er kampanj via Facebook.

CROSS-MEDIA
ANNONSERING

PUFF NATIVE-ARTIKEL

1/1-sida
248x372 mm

1/2-sida
248x183 mm

1/3-sida
248x120 mm

Trespalt
148x120mm

Tvåspalt
97x120mm

Rink framsida
248x40mm

1/8-sida
122x90mm

1/4-sida
122x183 mm

PRISER | BANNERS

Format Bredd x höjd (px) Pris (SEK)

Priser för banner i nyhetsbrev som regelbundet skickas ut 
av Scanpack till branschen inför mässan. Varje nyhetsbrev 
når 50 000 beslutsfattare inom branschen.

Stor

Liten

640 x 220

300 x 200

17 900

12 500

Stor banner Liten banner


