
Visste du att …
... Rock’n’Roll Magazine är en unik  
musiktidning som skriver om artister, hifi och 
musikinstrument.

... Rock’n’Roll Magazines läsare befinner sig 
i en i en ålder där de har möjlighet att spen-
dera en slant på sin hobby.

 ... Rock’n’Roll Magazines läsare gärna  
går på konserter och festivaler.

Läsarinformation
Antal läsare (egen uppgift)  29 800  
Fördelning manliga läsare  93 %  
Fördelning kvinnliga läsare  7 %  
Snittålder 54 år

www.fabas.se
www.rocknrollmagazine.se

UTGIVNING OCH MATERIAL 2018

 Nr  Utgiv.dag Mtr.dag
 1  12 dec 14 nov
 2  30 jan 2 jan
 3  13 mar 13 feb
 4  1 maj 3 apr
 5  12 jun 15 maj
 6  31 jul 3 jul
 7 Ny utgåva 2018 18 sep 21 aug
 8 Ny utgåva 2018 30 okt 2 okt
 1/19  11 dec 13 nov

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

Det är bara Rock’n’Roll  
– och det är inte så bara!
För dig som sökt en kanal för att nå publiken som fortfarande älskar att lyssna på musik på 
fysisk väg. Genom LP eller CD. På en tvåkanals stereoanläggning med riktigt bra högtalare 
eller, ännu hellre, genom att se sitt favoritband live. 
Gitarrer betraktas som konst och drömmen är att äga en jukebox. Det vore fel att tro att 
våra läsare enbart är äldre nostalgiker, därom vittnar våra yngre läsare. Att kunna sin rock-
historia ligger i varje yngre rockers intresse. Trenden med LP-skivans återkomst toppas allt 
som oftast av yngre artister. Intresset för rock är större än någonsin med ett åldersspann 
som snart saknar gränser. 
2018 har vi valt att ge ut 2 utgåvor till! 

Erkki Salin 
tel. 0225-211 90, 08-681 05 93, 

mobil: 0705-31 24 23, 
e-post: erkki.salin@fabas.se

FORMAT OCH PRISER
  Format Storlek Pris

  Uppslag 450x290 mm 23 400 kr 
  + 5 mm utfall 

  Helsida  225x290 mm 12 800 kr 
  stående + 5 mm utfall

  Sista sidan  16 500 kr

  Halvsida  225x142 + 5 mm utfall  7 400 kr 
  liggande (satsyta 198x130 mm)

  Tredjedel  77x290 + 5 mm utfall 4 900 kr 
 stående (satsyta 63x265 mm)

  Kvartsida  97x130 mm 3 900 kr 
  2-spalt 

  Kvartsida  198x60 mm 3 900 kr 
  liggande  

  1-spalt x 130  63x130 mm 2 600 kr 
   

  2-spalt x 60 130x60 mm 2 600 kr 
   

  1-spalt x 60 63x60 mm 1 400 kr 
   

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


