
Visste du att …
... 69 % av läsarna är i beslutsfattande  
position och/eller har möjlighet att påverka 
vid inköp.

... 87 % av läsarna anser att deras hushålls 
ekonomiska läge är gott eller mycket gott.

... 61 % av läsarna anser att tidningen inspire-
rar till nya inköp.

... Många av läsarna är fortfarande aktiva 
åkeriägare och chaufförer.

Läsarinformation
Upplaga enl. TS 12 000  
Prenumeranter enl TS 7 700 
Fördelning manliga läsare 99 %  
Fördelning kvinnliga läsare 1 %  
Snittålder 54 år

www.fabas.se
www.klassiskalastbilar.se

UTGIVNING OCH MATERIAL 2019

 Nr   Utgiv.dag Mtr.dag
 1  22 jan 20 dec
 2  5 mar 5 feb
 3  9 apr 12 mar
 4  14 maj 16 apr
 5  18 jun 21 maj
 6  20 aug 23 jul
 7  24 sep 27 aug
 8  29 okt 1 okt
 9  10 dec 12 nov

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

Återupplev  
vägarnas kungar från förr
Det är tungt så det förslår. Innehållet är tveklöst mer ”manligt” än i någon av våra 
andra  titlar. Läsarna av Klassiska Lastbilar är män som gillar att blästra, svetsa, skruva, 
smörja, lacka och allt annat som behövs för att de gamla arbetsfordonen åter ska få liv. 
Och så drömma förstås. Det kan gälla verktygen som gör jobbet både lättare och  
roligare. Eller skyddsutrustningen som behövs när gnistorna yr.
Annars är våra läsare som män i största allmänhet. Män som rakar sig, står i duschen,  
tittar på tv, äter något gott och som tar sig till och från arbetet.
En annons i Klassiska Lastbilar kan därför egentligen aldrig bli fel!

Jonas Ericsson 
tel: 0455-36 12 11, 

mobil: 0730-88 99 90, 
e-post: jonas.ericsson@fabas.se

FORMAT OCH PRISER
  Format Storlek Pris

  Uppslag 450x290 mm 22 550 kr 
  + 5 mm utfall 

  Helsida  225x290 mm 12 300 kr 
  stående + 5 mm utfall

  Sista sidan  12 300 kr

  Halvsida  225x142 + 5 mm utfall  7 200 kr 
  liggande (satsyta 198x130 mm)

  Halvsida 108x290 + 5 mm utfall 7 200 kr 
  stående (satsyta 97x265 mm)

  Kvartsida  57x290 + 5 mm utfall 3 750 kr 
  stående (satsyta 46x265 mm)

  Kvartsida  97x130 mm 3 750 kr 
  2-spalt  

  Kvartsida 198x62 mm 3 750 kr 
  liggande 

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


