
Visste du att …
... Fyndbörsen är den enda annonsbörsen på 
svenska tidningsmarknaden.

 

Läsarinformation 
Antal läsare (egen uppgift) 36 700 
Fördelning manliga läsare  84 %  
Fördelning kvinnliga läsare  16 %  
Snittålder 47 år

www.fabas.se
www.fyndborsen.com

UTGIVNING OCH MATERIAL 2019

 Nr  Utgiv.dag Mtr.dag
 1  13 dec 15 nov
 2  24 jan 27 dec
 3  28 feb 31 jan
 4  28 mar 28 feb
 5  25 apr 28 mar
 6  23 maj 25 apr
 7  27 jun 29 maj
 8  25 jul 27 jun
 9  22 aug 25 jul
 10  19 sep 22 aug
 11  17 okt 19 sep
 12  14 nov 17 okt
 1/20  12 dec 14 nov

 Material: 
Lena Dahlström,  
tel: 0455-33 53 01 
 e-post: lena.dahlstrom@fabas.se 
FTP: ftp.fabas.se, User: annons, Password: material

Originalet sedan 1978 
Fyndbörsen har sin givna publik. Både unga och medelålders män som vill drömma  
och få inspiration. Kanske hitta det rätta objektet och slå till.
Vissa är riktigt motorintresserade, andra bara ute efter en bil de kan transportera sig i.
För dig som annonsör är Fyndbörsen en möjlighet att på ett mycket kostnadseffektivt sätt 
nå en stor manlig publik. På ett lite enklare papper i ett mindre exklusivt fodral. Men i en 
omgivning där läsarna till största delen är ute efter att läsa just annonser, många endast för 
att kolla priser.
Få tidningar är så välbläddrade och får hundöron så fort som Fyndbörsen. 
Vad tror du en annons i den omgivningen skulle innebära för dig och ditt företag?

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 420x297 mm 14 600 kr 
  + 5 mm utfall 

  Helsida  210x297 mm 7 800 kr 
  stående + 5 mm utfall

  Halvsida  185x135  4 150 kr 
  liggande  

  Halvsida 92x270  4 150 kr 
  stående  

  Kvartsida  44x270  2 650 kr 
  stående  

  Kvartsida  92x135 mm 2 650 kr 
  2-spalt 

  Kvartsida  185x65 mm 2 650 kr 
  liggande 

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


