
Syre är tidningen för de som vill förändra världen. Med vår spetskom-
petens inom djurrätt, miljö, basinkomst, integritetsfrågor och migration 
strävar vi efter att hitta unika perspektiv i vår rapportering och granskning 
av aktuella händelser. Genom det når vi ut till en aktiv och engagerad 
målgrupp som brinner för social och ekologisk hållbarhet. Tidningen 
kommer ut sex dagar i veckan digitalt tillsammans med en tryckt upplaga 
per vecka.

Mediehuset Grön Press AB är en mediakoncern 
som äger de fyra tidningarna Syre, Tidningen Glo-
bal, Landets Fria Tidning och Fempers Nyheter. 
Tillsammans har tidningarna totalt 12 utgåvor per vecka.

Sedan 2015 ger vi ut nyhetstidningar för alla som vill förändra 
världen och se ett fritt, demokratiskt, solidariskt och hållbart 
samhälle bortom tillväxtdogmer och arbetslinjer. Mediehuset 
Grönt Press AB ägs av Lennart Fernström och tidningarna 
är helt fristående från alla partier, fackföreningar, religiösa 
samfund samt andra organisationer och intressegrupper. På 
ledarsidorna är alla tre tidningarna frihetligt gröna. Vi är ett icke 
vinstdrivande företag. Det innebär att alla intäkter går tillbaka 
till verksamheten.

• Engagerad och samhällsintresserad målgrupp som brinner för att vara
en del av förändringen i samhället.
• Den primära prenumeranten av tidningen är i medelåldern och lever i
storstadsområdena.
• Digitalt når vi ut till en yngre målgrupp som tar del av vårt material
genom länkar i sociala medier eller genom den digitala upplagan av
tidningen.

UTGÅVOR: Utgivning i tryck 1 gång/vecka.
Digital utgivning sex dagar i veckan
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NYHETSBREV

Nyhetsbrev
608

x
328 px

• Digital annons 1 vecka
• Tryckt annons helsida
• Slutrapport med statistik över
• räckvidd

Ordinarie pris 27 000 kr Ordinarie pris 39 000 kr Ordinarie pris 107 000 kr

PAKETERBJUDANDEN

ANNONSERING

PRISLISTA

TEKNISK INFORMATION

VILLKOR
KONTAKT ANNONSERING

PAKET 1 - 23 000

TIDNING

Alla priser är exklusive moms

WEBB

PAKET 2 - 33 000 PAKET 3 - 90 000

 Valfri digital annons 2 veckor
• Tryckt annons helsida
• Annons i nyhetsbrev 1 gång
• dagligen i en vecka
• Slutrapport med statistik över
räckvidd

• Valfri digital annons 1 månad
• Tryckt annons helsida, två tillfällen
• Annons i nyhetsbrev 1 gång dagligen i två veckor
• Annons i Tidningen Global, helsida tryckt upplaga
• Annons i Landets Fria Tidning, helsida tryckt
upplaga
• Slutrapport med statistik över räckvidd

Paketpriser .......................................................................... se ovan
Helsida .............................................................................. 18 000 kr
Halvsida ............................................................................ 10 000 kr
Uppslag ............................................................................. 30 000 kr
Sidan 3 ............................................................................. 30% extra
Baksida ............................................................................. 50% extra
Panorama, 1 vecka............................................................... 8 000 kr
Rektangel, 1 vecka............................................................... 6 000 kr
Bok large, 1 vecka.................................................................6 000 kr
Nyhetsbrev, 1 gång/dag i en vecka..................................... 4 000 kr

Helsida
235 mm

x
325 mm

Banner 1&2/ 
Rektangel 

608 x 328 px
Bok Large

400x 533 px

Halvsida
235

x
162,5 mm

Bokning av printannons ska göras senast 2 veckor
före tidningen trycks. Själva annonsen behöver vara inne en 
vecka innan tidningen trycks, den trycks på onsdagar och är 
ute hos prenmeranterna torsdag/fredag.. 

SYRE:
Tryckytan för helsida är 235 mm x 325 mm, plus 5 mm
utfall. Halvsida ligger normalt längst ner och marginalen
uppåt ska då vara minst 5 mm. Tidningen trycks i färg.
Syre baksida 235 mm x 286 mm, plus utfall 5 mm på sidorna 
och underkanten, inget utfall i överkanten av annonsen
WEBB:
Filerna kan vara i PNG, GIF, JPG eller PDF. Filformatet ska
vara dubbelt visningsmåttet (se ovan). Visningsmåtten är
maxstorlek då bilderna är responsiva och minskar i storlek i
mindre skärmar. Ej animerad GIF för nyhetsbrev.

Solidariska priser
Som en solidarisk tidning anpassar vi priserna efter er
ekonomiska möjligheter. Verksamheter med hjärtat på rätt
ställe som omsätter mindre än 5 miljoner per år kan därför
annonser för 25% lägre pris. Verksamheter som omsätter
mindre än 2 miljoner till 50% lägre pris.

BOSSE LINDBERG
annons@tidningensyre.se 

Banner/ Panorama 
900 x 200 px



UTGÅVOR: Utgivning som magasin1 gång/månaden.
Digital utgivning två dagar i veckan.

UTGÅVOR: Utgivning som Magasin var sjätte vecka.
Digital utgivning två dagar i veckan.

TIDNINGEN GLOBAL:

LANDETS FRIA TIDNING:

MÅLGRUPP:

MÅLGRUPP:

KONTAKT ANNONSERING

Tidningen Global rapporterar om händelser och delar av 
världen som annars gårorapporterade av svensk journalistik. 
Tidningen fokuserar på globalasamhällsfrågor som migration, 
miljö, feminism, demokrati och olika konflikter.

Landets Fria Tidning har en bred nyhetsbevakning med extra 
fokuspå lokal omställning och omställningsrörelsen. Med fokus 
på detlokala och gräsrotsinitiativ lyfter tidningen allt det enga-
gemangsom finns runt om i Sverige och världen, alla de 
individer som ärmed och bygger omställningen nedifrån. 
Genom det når LandetsFria en aktiv och engagerad läsarskara. 

Målgrupp som engagerar sig för praktisk omställning meddjurrättsper-
spektiv och hållbar aktivism, och som fokuserar påatt vi alla kan vara 
medskapare till den framtid vi vill se.

Genom tidningens unika karaktär och spetskompetens når vi ut 
till enavgränsad målgrupp som har ett stort intresse för interna-
tionellnyhetsbevakning och globala samhällsfrågor

BOSSE LINDBERG
annons@landetsfria.nu

TIDNINGEN GLOBAL & LANDETS FRIA TIDNING
PRISLISTA

Helsida.............................................................. 18 000 kr
Halvsida..............................................................10 000 kr
Uppslag............................................................. 25 000 kr
Digital annons 1 mån, Global............................ 1 000 kr
Digital annons 1 mån, LFT................................. 2 500 kr
Baksida............................................................. 50% extra

Solidariska priser
Som solidariska tidningar anpassar vi priserna
efter erekonomiska möjligheter. Verksamheter med hjärtat 
pårätt ställe som omsätter mindre än 5 miljoner per år kan 
därför annonser för 25% lägre pris. Verksamhetersom 
omsätter mindre än 2 miljoner till 50% lägre pris.

Alla priser är exklusive moms

ANNONSERING

KONTAKT ANNONSERING
BOSSE LINDBERG
annons@tidningenglobal.se 

TEKNISK INFORMATION
TIDNINGEN GLOBAL:
Tryckytan för helsida är 250 mm x 350 mm, plus 10 mm
utfall. Halvsida ligger normalt längst ner och marginalen
uppåt ska då vara minst 5 mm.
Tryckyta för baksida 250 mm x 312 mm, plus utfall 10 mm på 
sidorna och underkanten, inget utfall i överkanten av annonsen.
WEBB:
Filerna kan vara i PNG, GIF, JPG eller PDF. Filformatet ska
vara samma som Syre (se ovan). Visningsmåtten är
maxstorlek då bilderna är responsiva och minskar i storlek i
mindre skärmar. Ej animerad GIF för nyhetsbrev.

TEKNISK INFORMATION
LANDETS FRIA TIDNING:
Tryckytan för helsida är 250 mm x 350 mm, plus 10 mm
utfall. Halvsida ligger normalt längst ner och marginalen
uppåt ska då vara minst 5 mm.
Tryckyta för baksida 250 mm x 312 mm, plus utfall 10 mm på 
sidorna och underkanten, inget utfall i överkanten av annonsen.
WEBB:
Filerna kan vara i PNG, GIF, JPG eller PDF. Filformatet ska
vara samma som Syret (se ovan). Visningsmåtten är
maxstorlek då bilderna är responsiva och minskar i storlek i
mindre skärmar. Ej animerad GIF för nyhetsbrev.


