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DÄRFÖR SKA DU VÄLJA OSS
nord emballage är mycket mer än en omvärldsbevakare och kommer
fortsatt att vara med och utveckla förpackningsbranschen via alla våra
informationsflöden, mötesplatser, samarbeten och föreningar. Målet
är naturligtvis att ge förpackningsbranschen och den förpackande
industrin, rätt förutsättningar att fatta strategiska beslut. Vi ger dig
dem via till exempel följande:

VI GER DIG SOM LÄSARE...

• aktuell omvärldsbevakning
• dagliga nyheter via Packnews.se och Packnews.no (Packnews.com)
• massor med filmade inslag och intervjuer
• extra bevakning av marknaderna i Asien
(via vår korrespondent i Singapore)

• seminarier och konferenser
• överlägsen redaktionell erfarenhet (tillsammans har Bo Wallteg
och Jerry Pettersson 45 år i förpackningsbranschen)

• starka band till IPPO (International Packaging Press Organisation)
• magasinkänsla och genomarbetad layout
VI GER DIG SOM ANNONSÖR...

• 4 000 tryckta ex och 14 000 läsare
• en bläddringsbar digital version som når 24 000 mottagare
• Packnews.se och Packnews.no ger dig möjlighet att
•
•
•
•
•

nå 15 000 läsare varje månad

nyhetsbrev i Sverige med 39 000 läsare/mottagare
nyhetsbrev i Norge med 15 000 läsare/mottagare
möjlighet att bygga annonspaket med tidning och digitala plattformar
möjlighet att bli sponsor av tidningen - GO ALL IN
möjlighet att delta i golftävlingen Packaging Open Golf with
friends där du kan ta med dig en kund

VI ÄR...

• med våra 82 år världens äldsta förpackningstidning

men samtidigt en av de modernaste och mest aktiva

• arrangör av seminarier och konferenser,
både i egen regi och i samarbeten

• grundare av Nordisk Bioplastförening (www.nordicbioplastic.com)
• en av initiativtagarna till Europas starkaste förpackningskluster,
Packbridge (www.packbridge.se)

• en nära samarbetspartner med norra Europas största

förpackningsmässa, Scanpack, samt budbärare för övriga
europeiska mässor som Interpack och LabelExpo

Vi är övertygade om att allt detta räcker för att slå fast att du
bara behöver en tidning, nord emballage. Ingen annan kan
erbjuda i närheten av lika mycket!

MED ÄMNEN I FOKUS
nord emballage är en "bred" förpackningstidning
med ambitionen att i varje utgåva täcka så många
ämnen som möjligt som är relevanta för industin.
Vi har därför ständigt ett fokus på information inom till exempel
nedanstående områden. I varje utgåva har vi samtidigt ett eller
par ämnen med extra fokus.
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Bioplaster – Biopack
Förpackningsinnovation – Förpackningsdesign
Livsmedelsförpackningar
Förpackningstryck
Förpackningsmaterial wellpapp, kartong, plast, metall, glas
Förpackningsmaskiner
Etikettering och märkning – sleeves
Läkemedelförpackningar
Kemtekniska förpackningar - personal care
Industri- och transportförpackningar, logistik
Spårbarhet - RFID, streckkoder, QR-koder, tryckt elektronik
Materialhantering
Mässrapporter
Förpackningar för e-handel
Digitaltryck

MÅLGRUPP
nord emballage vänder sig i första hand till följande:

Den förpackande industrin inom livsmedel, läkemedel och
kemteknisk industri. Varumärkesägare, råvaruleverantörer till
den tillverkande industrin, verkstadsindustri samt konverterare.
Grafisk industri och naturligtvis den förpackningsbranchen.

10-ÅRSJUBILEUM SOM WEBBTIDNING
Alla moderna och ambitiösa tidningar idag
satsar mer och mer på nätet och nord
emballage är inget undantag. Trots att vi
är världens äldsta (!) förpackningstidning,
går vi fortfarande i bräschen och firar 2016
faktiskt redan 10-årsjubileum som webbtidning (nr 4-2006 var första utgåvan).
Det digitala formatet ger nya möjligheter
att kommunicera ett budskap till våra 24
000 läsare/mottagare vid varje utgivning.
Filmer, länkar och ljud är nya möjligheter
som öppnas.
En digital tidning är dessutom ett klimatsmart alternativ.

FÖRDELAR MED EN WEBBTIDNING

• Skickas via mail snabbt, smidigt och till många extra mottagare.
• Publiceras dessutom på Packnews.se och nordemballage.se
• Din annons blir länkad till din önskade destination.
• Miljövänligt utan tryck och distribution.
• Åtkomst till alla utgåvor var du än befinner dig i världen.
• Din annons eller artikel kan kopplas till ett filmklipp från ditt företag.
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UTGIVNINGSPLAN FÖR NORD EMBALLAGE 2016
Tryckta utgåvor: 4 000 tryckta ex + 14 000 digitala mottagare | Digitala Utgåvor: 24 000 digitala mottagare

Nr

Format

00*

Tryckt &
digital

Utgivning

Materialdag

Tema

Mitten av
–
*Highlights 2015 (specialutgåva)
februari		
Höjdpunkter från förpackningsåret som varit.

01
Digital
23 feb
12 feb
				

Enkät - Hur var 2015 och hur blir 2016
Aktiva och intelligenta förpackningar

02

Tryckt &
30 mars
15 mars
digital			

Dagens avancerade etiketter
Förpackningsmaskiner

03

Tryckt &
9 maj
22 april
Inför Drupa
digital			 Digitaltryck på stark frammarsch

04
Digital
6 juni
26 maj
Förpackningslösningar för e-handeln
				 Livsmedelsförpackningar
05
Digital
29 aug
18 aug
Läkemedelsförpackningar
				 Lyxförpackningar
06

Tryckt &
29 sept
14 sept
Vad hände på Drupa? Inför Empack
digital			 Fiberbaserade förpackningar

07

Tryckt &
4 nov
20 okt
Förpackningar för den tillverkande industrin
digital			 Rapport Fachpack + rapport Empack 2016

08
Digital
12 dec
1 dec
Utvecklingen för bioplasterna
				 Rapport Pack Expo + rapport Emballage
Tryckt upplaga: 4 000 ex | Digital upplaga: 24 000 ex | Upplaga för digitalt nyhetsbrev: 39 000 ex

FORMAT & PRISER

Tryckeri: Göteborgstryckeriet | Omslagsmaterial: Invercote Creato, 220 g/m² från Iggesund Paperboard

430x287 mm
+3 mm

215x287 mm
+3 mm

85x270
mm
180x130 mm

UPPSLAG

HELSIDA

HALVSIDOR

Tryckt 45 000:- Digital 14 000:-

Tryckt 26 000:- Digital 7 500:-

Tryckt 14 000:- Digital 4 000:-

85x130
mm

180x60 mm

KVARTSIDOR
Tryckt 7 500:-

Digital 2 500:-

Omslagssida 2: 30 000:- | Omslagssida 3: 28 000:- | Omslagssida 4: 33 000:- (Specialmått, 215x260 + 3 mm)
Sidformat: 215 x 287 mm | Satsyta: 180 x 247 mm | Bindning: Limbindning
Pristillägg: Begärd placering, utfallande annons och specialformat ger ett tillägg på 15 procent på listpriset.
Platsannonser: Vi lämnar 50 procent rabatt på alla platsannonser, detta för att hjälpa branschen hitta kunnig personal.
Bilagor (priser exkl. porto och iläggning): Maxvikt 50g. Maxformat A4. 1 blad: 15 400:- | 2 blad: 17 600:- | 3 blad: 19 800:-

NÅ HELA

39 000
LÄSARE/M

OTTAGAR

E

ANNONSPLATSER
INNE I ARTIKLAR
(Minst 33 procents visningsfrekvens)

På Packews.se och Packnews.no samlas, förutom
nyheterna, alla de digitala tjänster nord emballage erbjuder.
Nyhetsbrevet, som går ut minst en gång i
veckan, når 39 000 mottagare (Packnews.se)
som visat intresse för förpackningsbranschen.
Det är unikt många och ger en värdefull
marknadsföringsmöjlighet.
En banner på Packnews.se och/eller
Packnews.no och dess nyhetsbrev kan
kombineras med en annons i den tryckta, samt digitala utgåvan av tidningen

nord emballage. Det finns dessutom många
fler möjliga kombinationer att synas genom
oss (exempelvis Packsuppliers.com och
Packseminars.com).
Övriga norden är under uppbyggnad
och kommer att nås via Packnews.dk,
Packnews.fi samt Packnews.com.
Vi hjälper gärna till att sätta ihop ett bra och
kraftfullt paket för att göra dig synlig till 100%.

ANNONSPLATSER PÅ STARTSIDAN
1

1195x150 px
9 000 SEK/månad • Max 100 kb

ANNONSPLATSER I
NYHETSBREVET

(Minst 33 procents visningsfrekvens)

(4-6 utskick i månaden)

3

Ecaborem iur, temo
doluptatem renis

consequam ex et aliqui alit occum estia volupta tusae.
Equia perionsed ma quias ut auditatem iliquis dunt.
Udipsunt. Sed quibus et modi a si ut aut.

2

619x120 px
7 000 SEK/månad • Max 65 kb
(Minst 50 procents visningsfrekvens)

Ecaborem iur, temo
doluptatem renis

5 000 SEK/månad
Max 70 kb

Occuptam quate velitiori blaboraeria
volum doluptae volor arit et omnitiist
ut fuga. Atquibusam audae persper
untio. Faccab ium, ipsae volorion
nos esti ommoditati odiandi omnihit
asperio nsecustrum latem ide sit.

consequam ex et aliqui alit occum estia volupta tusae.
Equia perionsed ma quias ut auditatem iliquis dunt.
Udipsunt. Sed quibus et modi a si ut aut.

consequam ex et aliqui alit occum estia volupta tusae.
Equia perionsed ma quias ut auditatem iliquis dunt.
Udipsunt. Sed quibus et modi a si ut aut.

250x270 px
4 000 SEK/månad
Max 55 kb

Occuptam quate velitiori blaboraeria
volum doluptae volor arit et omnitiist
ut fuga. Atquibusam audae persper
untio. Faccab ium, ipsae volorion
nos esti ommoditati odiandi omnihit
asperio nsecustrum latem ide sit.

Occuptam quate velitiori blaboraeria
volum doluptae volor arit et omnitiist
ut fuga. Atquibusam audae persper
untio. Faccab ium, ipsae volorion
nos esti ommoditati odiandi omnihit
asperio nsecustrum latem ide sit.

10

300x120 px
7 000 SEK/månad
Max 40 kb

Ecaborem iur, temo
doluptatem renis

5

Ecaborem iur, temo
doluptatem renis

619x120 px
Ecaborem iur, temo
doluptatem renis

consequam ex et aliqui alit occum estia volupta tusae.
Equia perionsed ma quias ut auditatem iliquis dunt.
Udipsunt. Sed quibus et modi a si ut aut.

250x180 px
3 000 SEK/månad
Max 40 kb

consequam ex et aliqui alit occum estia volupta tusae.
Equia perionsed ma quias ut auditatem iliquis dunt.
Udipsunt. Sed quibus et modi a si ut aut.

9

4

consequam ex et aliqui alit occum estia volupta tusae.
Equia perionsed ma quias ut auditatem iliquis dunt.
Udipsunt. Sed quibus et modi a si ut aut.

Ecaborem iur, temo
doluptatem renis

consequam ex et aliqui alit occum estia volupta tusae.
Equia perionsed ma quias ut auditatem iliquis dunt.
Udipsunt. Sed quibus et modi a si ut aut.

8 000 SEK/månad • Max 65 kb

Ecaborem iur, temo
doluptatem renis

Ecaborem iur, temo
doluptatem renis

Ecaborem iur, temo
doluptatem renis

250x360 px

Ecaborem iur, temo
doluptatem renis

6

250x90 px

2 000 SEK/månad
Max 20 kb

11

193x120 px
6 000 SEK/månad

Max 20 kb

Ecaborem iur, temo
doluptatem renis

consequam ex et aliqui alit occum estia volupta tusae.
Equia perionsed ma quias ut auditatem iliquis dunt.
Udipsunt. Sed quibus et modi a si ut aut.

Obs! Endast jpg eller gif-filer.

Ett komplett register med förpackningsleverantörer!

GÖR DIG SÖKBAR FÖR DEN FÖRPACKANDE INDUSTRIN
OCH FÖRPACKNINGSBRANSCHEN
Här hittar den förpackande industrin och
förpackningsbranschen ditt företag och dina produkter.
Genom Packsuppliers.com hjälper vi industrin att hitta rätt bland
leverantörerna. Uppdatera ditt företag nu och bli sökbar.
Packsuppliers.com gör det enkelt för industrin och våra läsare
att hitta fram till just dina produkter och din utrustning. Är ditt företag
uppdaterat ökar chansen till kontakt.

UPPDATERA ER

Genom en uppdatering gör ni er sökbara på produktrubriker och texter.
Ni lägger in en företagspresentation, bilder/PDF:er samt er logotyp.
Ni kan uppdatera och lägga till sökord hur många gånger du vill.

MARKNADSFÖRING VIA KAMPANJER OCH GOOGLE
Vi når hela industrin under året. Er LOGOTYP kommer finnas med i
tidningen nord emballage i alla utgåvor.

PRIS

Du betalar en engångssumma på endast 3 500 SEK/år (inga övriga
kostnader tillkommer). En e-faktura sänds automatiskt till er efter den
första sparade uppdateringen.
Läs mer på Packsuppliers.com
Under knappen "DEMO" ser du hur det går till om du behöver hjälp.

På Packnews.tv kan vi publicera ditt företags filmer mot en mindre
ersättning. Många företag har färdiga filmer, men får dålig spridning
på dem. Det råder vi snabbt bot på.
För bara 5 000 kronor/år syns din film dels på Packnews.tv, men
som extra bonus även på startsidan på Packnews.se.
Packnews.tv har dessutom mängder med filmade intervjuer att ta del
av. Vi filmar på konferenser och mässor men även hos företag, och
det är billigt. För bara 7 000 kronor får du en filmning + klippning av
filmen och pålagt intro och outro på en mässa.
Filmen läggs upp på Packnews.tv och du kan länka dit från din
egen sida. Självfallet kan du även få originalet. Observera att priset
gäller en intervju eller annan filmning. Vill du till exempel ha flera
intervjuer eller filmningar kommer vi överens om ett pris.
Vill du att vi gör en filmning på ditt företag gör vi det mot offert.

SPONSRA ETT AV VÅRA SEMINARIER!

Varje år arrangerar nord emballage flera seminarier. Att vara med
och sponsra ett seminarium kan löna sig. Du blir synlig på flera sätt,
både före, under och efter evenemanget.
Priset är i relation till storleken på seminariet samt antalet deltagare
och till vilket förhållande vi har till samarbetspartnern. Men synligheten
är den samma i alla lägen.
I priset ingår ett bord i anslutning till seminariet, logotype i all marknadsföring, en fri seminariedeltagare, en helsidesannons i nord
emballage (utgåvan före eller efter evenemanget) plus möjlighet att
vara med och bygga seminarieprogrammet.
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Grundad 1934
PRENUMERERA

Få den enda förpackningstidning du behöver till ett kanonpris!
Tryckt och webbtidning................. 990:Enbart webbtidning........................ 590:Boka prenumeration: Välj knappen "BLI PRENUMERANT" på www.nordemballage.se
Läs tidningen / uppdatera din information: Välj knappen "MIN SIDA" på www.nordemballage.se

CHEFREDAKTÖR & AU

REDAKTÖR - PACKNEWS.SE

REDAKTÖR - PACKNEWS.NO

BO WALLTEG

JERRY PETTERSSON

PER ØYVIND NORDBERG

Tel +46 042 20 71 66 • Mobil +46 703 20 71 63
bo@nordemballage.se • bo@packnews.com

Mobil +46 708 74 18 36
jerry@nordemballage.se • jerry@packnews.com

MARKNADSCHEF / ANNONSER

HANS FRIEDSAM

Tel +46 42 29 80 33 • Mobil +46 705 21 23 73
hans@nordemballage.se • hans@packnews.com

Mobil +47 413 283 34
per@packnews.com

GRAFISK FORM & TRAFFIC

CHRISTIAN WALLTEG

Tel +46 42 28 01 82 • Mobil +46 704 13 50 10
christian@nordemballage.se • annons@nordemballage.se

TRADE PROMOTION FÖRLAG AB

Adress: Drottninggatan 184, 254 33 Helsingborg
Telefon: +46 42 28 80 33 • Fax: +46 42 29 20 83 • www.nordemballage.se • info@nordemballage.se • ISSN 00 39-6494

