
Visste du att …
... Nostalgia är Sveriges största  
klassikertidning.

... Nostalgias läsare lägger mycket tid på att 
snickra, måla och bygga på sin bostad.

... den genomsnittliga lästiden av ett  
nummer är mer än en timme.

Läsarinformation
Antal läsare enl. Orvesto 125 000 
Upplaga enl. TS 32 900  
Prenumeranter enl. TS 22 200 
Fördelning manliga läsare   85 %  
Fördelning kvinnliga läsare  15 %  
Snittålder 54 år

www.fabas.se
www.nostalgiamagazine.se

UTGIVNING OCH MATERIAL 2018

 Nr  Utgiv.dag Mtr.dag
 1  7 dec 9 nov
 2  11 jan 14 dec
 3  15 feb 18 jan
 4  15 mar 15 feb
 5  19 apr 22 mar
 6  17 maj 19 apr
 7  14 jun 17 maj
 8  19 jul 21 jun
 9  16 aug 19 jul
 10  13 sep 16 aug
 11  11 okt 13 sep
 12  8 nov 11 okt
 1/19  6 dec 8 nov

 Material:  
Malin Alkhagen,  
tel: 0455-33 53 85 
 e-post: malin.alkhagen@fabas.se 
FTP: ftp.fabas.se, User: annons, Password: material 

Annat var det förr 
Nostalgia är inte bara den största tidningen för läsare som gillar bilar, motorcyklar, båtar 
och andra fordon från förr, det är också en av Sveriges största biltidningar oavsett inrikt-
ning. Det borde inte längre vara någon nyhet att dessa läsare (83 % män) har stor eko-
nomisk frihet som ger dem möjligheten att fullt ut ägna sig åt sina intressen som bilar, 
motorcyklar, båtar, resor, musikupplevelser, sitt boende med mera.
Vill du nå dessa människor? Hela 125 000 personer läser tidningen varje nummer och de 
läser den från pärm till pärm under lång tid. Den typiske läsaren skulle aldrig få för sig att 
slänga tidningen bara för att det kommer ett nytt nummer, vilket gör att  
exponeringen blir maximal.

Tony Thestrup 
tel: 0455-33 53 67, 

mobil: 0703-26 32 05, 
e-post: tony.thestrup@fabas.se

FORMAT OCH PRISER
  Format Storlek Pris

  Uppslag 450x290 mm 26 400 kr 
  + 5 mm utfall 

  Helsida  225x290 mm 18 900 kr 
  stående + 5 mm utfall

  Sista sidan  19 600 kr

  Halvsida  225x142 + 5 mm utfall  9 550 kr 
  liggande (satsyta 198x130 mm)

  Halvsida 108x290 + 5 mm utfall 9 550 kr 
  stående (satsyta 97x265 mm)

  Kvartsida  57x290 + 5 mm utfall 4 800 kr 
  stående (satsyta 46x265 mm)

  Kvartsida  97x130 mm 4 800 kr 
  2-spalt 

  Kvartsida  198x62 mm 4 800 kr 
  liggande 

  1-spalt x 130  46x130 mm 2 500 kr 
   

  2-spalt x 62 97x62 mm 2 500 kr 
   

  1-spalt x 65 46x62 mm 1 650 kr 
   

  Nostalgiaguiden  5 800 kr 
   

 Pris inkluderar reklamskatt, moms tillkommer.  
Vi reserverar oss för prisjusteringar beroende på papperspriset.

 ORVESTO®


