
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  
inspirerar till nya inköp.

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

Läsarinformation
Upplaga enl. TS 2020 10 200  
Prenumeranter enl. TS 2020 7 100 

www.fabas.se
www.klassiskalastbilar.se

UTGIVNING OCH MATERIAL 2022

 Nr   Utgiv.dag Mtr.dag
 1  11 jan 14 dec
 2  1 mar 1 feb
 3  5 apr 8 mar
 4  17 maj 19 apr
 5  21 jun 24 maj
 6  2 aug 5 jul
 7  13 sep 16 aug
 8  18 okt 20 sep
 9  29 nov 1 nov

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

Maskulin nostalgi
Klassiska Lastbilar. En manligare tidning är svårt att tänka sig för läsarna är just män.  
De är eller har varit chaufförer och åkare eller är allmänt intresserade av tunga fordon. 
Många av dem äger en veteranlastbil, vilket ofta innebär att de renoverar, allt från flerårs-
projekt till bilar som bara behöver nya däck. För att utöva sin hobby och sitt största intresse 
använder de delar, svetsar, verktyg, smörjmedel, färger, skyddsutrustning, diesel och 
mycket, mycket mer. De vet också precis vad de vill ha och det gäller även i deras övriga liv 
och leverne. Att annonsera i Klassiska Lastbilar kan därför bara bli rätt.

Kristoffer Sturesson

0709-60 48 11 
kristoffer.sturesson@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.


