
Tipsar om allt kul som händer 
i Malmö och Lund med omnejd!

• Gratis guide till familjer med barn 0–13 år.
• Tidningen innehåller: guide till alla aktiviteter 
   – allt från sagostunder till prova-på sporter
   och utställningar. Tävlingar, artiklar och 
   annat kul!
• Enkelt för barnfamiljer att hitta allt roligt 
   som händer i och nära Malmö. Inspirerar 
   till att göra något nytt!
• Finns att hämta på nästan 200 lättillgängliga 
   ställen i Malmöregionen. 
• “Barn i Malmö” är ett privat initiativ och 
   finansieras genom annonser.
 
UPPLAGA: 9.000 ex. 

DISTRIBUTION I MALMÖ + OMNEJD
“Barn i Malmö” finns där barnfamiljer rör sig. 
• Bibliotek
• Enskilda förskolor
• Butiker och shoppingcenter
• Museer och teatrar
• BVC & vårdscentraler
• Simhallar, fritids- och sportanläggningar
• Turistbyråer 
• Hotell/vandrarhem i Malmö city

UTGIVNINGSDAG
nr 1:  8 februari
nr 2:  5 april
nr 3:  8 juni
nr 4: 20 september
nr 5:  6 december

SISTA MATERIALDAG
materialdag 19 januari
materialdag 16 mars
materialdag 18 maj
materialdag 1 september
materialdag 16 november

GEOGRAFISK SPRIDNING
• Malmö, Oxie, Arlöv 
• Limhamn, Bunkeflo
• Vellinge, Höllviken
• Svedala, Bara, Klågerup

UTGIVNINGSPLAN GUIDEN 2022
nr 1 februari/mars 2022  Sportlov
nr 2 april/maj 2022  Påsklov
nr 3 juni/juli/augusti 2022  Sommarlov
nr 4 september/oktober/november 2022 Höst
nr 5 december/januari 2022/23 Jul & Vinter

HEMSIDA - NYHETSBREV - FACEBOOK
Det finns ett flertal möjligheter till exponering digitalt. 
Annonsplatser (banners), reportage, FB-inlägg, tävlingar etc.
Vi har väldigt många besökare varje vecka som letar 
efter något kul att göra. Hjälp dem hitta till dig!
För priser och idéer kontakta oss!

www.barnimalmo.seBOKA DIN ANNONS OCH BANNER
annons@barnimalmo.se eller
Agneta  0705-841222,  agneta@barnimalmo.se

ANNONSFORMAT & PRISER 2022

• Staffanstorp
• Lund
• Lomma, Bjärred

VILL DU ANNONSERA MOT 
BARNFAMILJER I MALMÖ?

Vi är det mest målinriktade 
mediet i området. 

Familjens roligaste guide!

& LUND



HELSIDA  
Höger/vänstersida 148mm x 210mm + 5 mm utfall 
Pris: 10.900 SEK. Baksida 15.000 SEK.

HALVSIDA
128mm x 85mm
Pris: 6.050 SEK. 

3-SPALT x 55mm 
128mm x 55mm 
Pris: 4.200 SEK. 

2-SPALT x 55mm
84mm x 55mm 
Pris: 3.200 sek
 

Samtliga priser är i SEK, inklusive reklamskatt 
och exklusive moms. 

ANNULLERING AV ANNONS
Vid avbokning av beställd och bekräftad annons 
på eller efter materialdagen förbehåller vi oss rät-
ten att debitera fullt annonspris. 

Annonserna faktureras på utgivningsdagen. 
Betalningsvillkor: 20 dagar. Annonsören ansvarar 
gentemot Barn i Malmö för att införd annons inte 
strider mot lag eller andra regler om till exempel 
tryckfrihet, upphovsrätt och marknadsföring.

Annonserna skickas som tryckfärdig PDF i 100% 
av annonsformat till annons@barnimalmo.se
Färger: Annonserna/bilderna ska vara i CMYK. 
Bildupplösning: minimum 270 pixel/tum. 
Text bör inte vara närmare än 5 mm från kant på 
utfallande annonser. 

Vi kan hjälpa till med att formge er annons. 
Kontakta oss för mer info. 

Boka din annons på Boka din annons på 
annons@barnimalmo.se  ellerannons@barnimalmo.se  eller
Agneta – agneta@barnimalmo.se Agneta – agneta@barnimalmo.se 
0705-8412220705-841222

ANNONSFORMAT & PRISER 2022

Boka din annons påannons@barnimalmo.se

1-SPALT X 55mm
40mm x 55mm 
Pris: 1.450 sek

www.barnimalmo.se

Toppbanner 980x120 px Höger
stor
topp 

250x360px

Höger
liten 1 

250x240px

Höger
liten 2 

250x240px

Höger
liten 3 

250x240px

BANNERS PÅ HEMSIDAN
Fem bannerplatser finns på sidan:

Toppbanner: 980 x 120 pixlar 
Pris: 899 SEK/vecka

Högerbanner stor topp: 250 x 360 pixlar
Pris: 799 SEK/vecka

Höger banners (3 st): 250 x 240 pixlar 
Pris: 599 SEK/vecka

Filformat jpg eller gif.
Bokas hela veckor måndag till måndag.
Materialdag fredagen före.

Samma priser flera år i rad!




