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DÄRFÖR VÄLJER NI OSS
Livsmedel i fokus är en välkänd 
omvärldsbevakare och den ledande 
branschtidningen för alla livsmedelsproffs. 
I över 63 år har vi gett svensk 
livsmedelsindustri information och kunskap 
som varit till hjälp för utvecklingen av 
branschen. Bara det är ett skäl att välja oss, 
men nu händer det mycket mer. 

Vi kommer i år att bli bredare och mer intensiva i vår bevakning 
via dagliga nyheter på nätet och andra digitala möjligheter. 
Dessutom breddar vi det redaktionella innehållet och kommer 
att ge information från livsmedlens hela värdekedja, från råvara, 
via processer, till förpackning och marknadsföring, intern/
extern logistik, maskinteknik, butik och återvinning. Målet är 
naturligtvis att ge branschen en så komplett information som 
möjligt, information som kan ligga till grund för viktiga beslut.

LÄSAREN AV LIVSMEDEL I FOKUS FÅR…
• Bred bevakning av hela livsmedelskedjan

• Aktuell omvärldsbevakning

• Dagliga nyheter på Livsmedelifokus.se

• Filmade intervjuer och mässbevakningar (byggs upp gradvis under året)

• Möjlighet att ta del av nya seminarier

• Lättsam läsning från våra skribenter

• Ett magasin med kvalitetskänsla och genomarbetad design

ANNONSÖRER I LIVSMEDEL I FOKUS 
OCH LIVSMEDELIFOKUS.SE FÅR...
• 4 400 mottagare, specialister i livsmedelsbranschen 
 som vi vet verkligen läser tidningen

• En bläddringsbar digital version av alla 
 utgåvor som når 8 000 mottagare

• Den nya sajten med daglig nyhetsuppdatering, Livsmedelifokus.se 
 som ger dig möjlighet att nå över 8 000 läsare varje månad

• Digitalt nyhetsbrev som går ut varje vecka och når 8 000 mottagare

• Möjlighet att bygga annonspaket med tidning och digitala plattformar

• Möjlighet att bli sponsor av tidningen - GO ALL IN

Livsmedel i Fokus är en oslagbar mediekanal när det gäller relevans 
och trovärdighet.

VI GÅR PÅ DJUPET I 
LIVSMEDELSBRANSCHEN

VI ÄR KLART BÄSTA ALTERNATIVET 
FÖR ATT NÅ LIVSMEDELSINDUSTRIN

Vi känner att vi har fog för påståendet. 

Livsmedel i fokus är väl inarbetad i 

branschen, våra snart 64 år inger respekt, 

men vi lider inte av ålderskrämpor. Vi blir 

nu DIGITALISERADE.  

Från och med i år kommer vi att ha DAGLIGA NYHETER 
på nätet (utan kostnad för läsaren) och där skapas en intres-
sant plattform för marknadsföring som dessutom med fördel 
kombineras med annons i tidningen.

Vi har skapat en plattform med följande alternativ: 
Tidningen Livsmedel i fokus - dels tryckt dels digitalt format 

som är bläddringsbar med länkade annonser. Dessutom filmade 

reportage. 

Livsmedelifokus.se - med löpande dagliga nyheter.

Livsmedel.tv - YouTubekanal där filmade intervjuer 

och rapporter kommer att hamna.

Livsmedelsnyheter - ett nyhetsbrev som går ut en gång i veckan.

Livsmedelsleverantorer.se - ett ständigt 

uppdaterat leverantörsregister.

Livsmedelsseminiarier.se - med intressanta konferenser.

Ett intressant smörgåsbord där du väljer fritt och skapar en 

effektiv marknadsföring.

MÅLGRUPP
Tidningen når livsmedelsproducerande industri - Livsmedels-
Föreningens medlemmar - Svensk Dagligvaruhandels/
kedjor/medlemmar - Livsmedelshandlarnas medlemmar som 
är beslutsfattare och beslutpåverkare med kunskap inom 
livsmedelskedjan:

• Verkställande direktör

• Försäljningschef /-ansvarig

• Marknadschef /-ansvarig

• Produktionschef

• Projektledare

• Produktchef /-ansvarig/-utvecklare

• Livsmedelstekniker

• Kvalitetsansvariga  

• Forskare

• Förpackningsansvariga

• Säkerhetsansvariga

• Specialister

• Logistikansvarig / intern & extern

• Butikschefer/-ledning

• Livsmedelsleverantörer/

 utrustning/tillbehör till branschen



 UPPLAGOR: Tryckt: 4 400 ex Digital: 8 000 ex Digitalt nyhetsbrev: 8 000 ex

 OMSLAG: Omslagssida 2: 20 900:- Omslagssida 3: 19 900:- Omslagssida 4: 21 900:- (215x260 + 3 mm)

 FORMAT: Tidningsformat: 215 x 287 mm Satsyta: 180 x 247 mm Bindning: Limbindning 

 BILAGOR: 4 sidor: 15 400:- 8 sidor: 17 600:- 12 sidor: 19 800:- (Maxvikt 100g - maxsorlek A4)

Du får:
• Livsmedelifokus.se
• Nyhetsbrev
• Extra nyhetsbrev (platsannonser)

Pris: 13 490 SEK

430x287 mm 
+3 mm

Pris: 31 490:- Pris: 19 500:- Pris: 13 900:- Pris: 8 190:-

215x287 mm 
+3 mm

180x130 mm

85x270 
mm

180x60 mm

85x130
mm

Tryckta utgåvor: 4 400 ex | Digitala utgåvor: 8 000 mottagare
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 Nr Utgivning Bokning Materialdag Ämnen i fokus

 01 15 feb 19 jan 26 jan Märkning

 02 4 april 9 mars 16 mars Utbildning/Arbetsmarknad

 03 1 juni 4 maj 11 maj Förpackningar

 04 14 sept 17 aug 24 aug STORNUMMER/Livsmedelsdagarna

 05 25 okt 28 sept 5 okt Rapport från Livsmedelsdagarna

 06 6 dec 9 nov 16 nov Tech/Produktutveckling

Livsmedel i fokus täcker hela värdekedjan inom livsmedelsbranschen!

Ingen annan media inom livsmedelssektorn 
ger dig större möjligheter att hitta rätt 
personer när du söker ny personal. 
Självfallet kan du alltid annonsera 
i tidningen, men via en banner på 
Livsmedelifokus.se ökar du möjligheterna 

rejält. Platsannonserna får här en speciell 
plats och blir självfallet länkade till den 
plats du bestämmer. 

Frågan är om det finns ett mer effektivt 
sätt att få ut budskapet?

PLATSANNONSER

Pris för platsannons på Livsmedelifokus.se: 13 490 SEK  |  Lägg till en halvsidesannons tidningen: 6 950 SEK

VI BEVAKAR:  
Råvaror/tillsatser, förädling, 
produktion/livsmedelsteknik, 
förpackningar/etiketter och 

märkning, intern/extern 
logistik, försäljning/butiker, 
konsumtion, återvinning,  

produktionsmiljö, forskning, 
säkerhet, kontroll och hygien, 
arbetsmiljö, mäss-rapporter, 
aktuella reportage, intervjuer, 

trender och inte minst 
hållbarhet, m.m.

UTGIVNINGSPLAN 2017



ANNONSPLATSER PÅ STARTSIDANANNONSPLATSER PÅ STARTSIDAN

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.

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.

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.

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.

1195x150 px
9 000 SEK/månad • Max 100 kb
(Minst 33 procents visningsfrekvens)

250x360 px
5 000 SEK/månad

Max 70 kb

250x270 px
4 000 SEK/månad

Max 55 kb

250x180 px
3 000 SEK/månad

Max 40 kb

250x90 px
2 000 SEK/månad

Max 20 kb

Ecaborem iur, temo 
doluptatem renis 
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.

Ecaborem iur, temo 
doluptatem renis 
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.

Ecaborem iur, temo 
doluptatem renis 
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.

1

3

4

5

6

619x120 px
7 000 SEK/månad • Max 65 kb
(Minst 50 procents visningsfrekvens)
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Livsmedelifokus.se är namnet på en helt ny 
sida på nätet med dagliga nyheter från och 

till livsmedelsbranschen. Här speglar vi allt 
som händer i livsmedelsindustrins värdekedja.

Livsmedelifokus.se är en ny och intressant marknadsföringskanal. 
En bannerannons på sajten får ett stort uppmärksamhetsvärde.

Livsmedelifokus.se är ett snabbt sätt att få reda på vad som 
händer i branschen. Produktnyheter, företagsaffärer, nyanställningar, 
maskinnyheter och förpackningar är bara några exempel.

Ändå effektivare blir marknadsföringen om du bygger ett paket 
som omfattar annons i tidningen och banners på nätet och/eller i 
nyhetsbrevet som en gång i veckan når 8 000 mottagare.

DAGLIGA NYHETER PÅ

DAGLIGA NYHETER PÅTIDNINGEN

Carina Malm har ordet
Välkommen till

Livsmedel i fokus
Logga in på `MIN SIDA´
Annonsera / Mediainfo

Prenumerera / Kampanj

Tidningsarkiv

Läs tidningen 
Livsmedel i Fokus

STARTSIDA KONTAKTA OSS ANNONSERAPRESSMATERIAL NYHETSBREVKRÖNIKORLEDARE VÅRA VÄNNER Fritextsök på Livsmedelifokus.seOM LIVSMEDEL I FOKUS

ANNONSPLATSER I 
NYHETSBREVET

(4-6 utskick i månaden)

Obs! Endast jpg eller gif-filer.

(4 6 utskick i månaden)

Obs! Endast jpg eller gif filer

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.

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.

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.

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.

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.

619x120 px
8 000 SEK/månad • Max 65 kb

7

300x120 px
7 000 SEK/månad

Max 40 kb

8

9 193x120 px
6 000 SEK/månad

Max 20 kb

NÅ HELA

12 400 
LÄSARE/MOTTAGARE



SPONSRA ETT AV VÅRA SEMINARIER!

GÖR DIG SÖKBAR FÖR LIVSMEDELSBRANSCHEN

Här hittar livsmedelsindustrin och dess 
aktörer ditt företag och dina produkter.

Genom Livsmedelsleverantorer.se hjälper vi industrin att hitta rätt 
bland leverantörerna. Uppdatera ditt företag nu och bli sökbar.
Livsmedelsleverantorer.se gör det enkelt för industrin och våra 
läsare att hitta fram till just dina produkter och tjänster. 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
Vi når hela industrin under året. Er RADANNONS kommer finnas 
med i tidningen Livsmedel i fokus i alla utgåvor. 

PRIS 
Du betalar en engångssumma på endast 3 240 SEK/år, inklusive en 
rubrik i print. Tillkommande rubriker 1 440 SEK styck. En e-faktura 
sänds automatiskt till er efter den första sparade uppdateringen. 

Läs mer på Livsmedelsleverantorer.se
Under knappen "DEMO" ser du hur det går till om du behöver hjälp.

Varje år arrangerar Livsmedel i fokus flera seminarier. Genom att 
vara med och sponsra ett seminarium blir man synlig på flera sätt, 
både före, under och efter evenemanget.

Priset är i relation till storleken på seminariet samt antalet deltagare. 
Det ingår alltid ett bord i anslutning till seminariet, logotype i all 
marknadsföring och en fri seminariedeltagare.

På Livsmedel.tv publicerar vi företagens egna filmer för 5 000 kronor/år 
och som extra bonus även på startsidan på Livsmedelifokus.se.
Här lägger vi ut filmade intervjuer i anslutning till redaktionell text, 
filmade konferenser, mässrapporter eller från företagsbesök.

För bara 9 000 kronor + resekostnad får du en filmning + klippning 
av filmen och pålagt intro och outro. Detta görs i kombination med 
redaktionell text eller advertorials. Filmen läggs upp på Livsmedel.tv 
och du kan länka dit från din egen sida. 

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.
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Ett komplett register med leverantörer till och inom livsmedelsindustrin



Livsmedel i fokus
Adress: Drottninggatan 184, 254 33 Helsingborg

Telefon: +46 42 29 80 33
Mail: info@livsmedelifokus.se    

www.livsmedelifokus.se

PRENUMERERA
Få den enda livsmedelstidning du behöver till ett kanonpris!

Tryckt och webbtidning ................ 650:-
Enbart webbtidning ....................... 400:-

Alla prenumeranter får även nyhetsbrev digitalt.

Boka prenumeration: Välj knappen "BLI PRENUMERANT" på 
www.livsmedelifokus.se

Läs tidningen / uppdatera din information: 
Välj knappen "MIN SIDA" på www.livsmedelifokus.se

nord emballage har följt 
utvecklingen för förpacknings-
industrin ända sedan år 
1934. För över 10 år sedan 
inleddes satsningen på digital 
information och i dag finns 
Packnews.com med nationella 
nyhetssidor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

Ingen annan branschtidning i Norden bevakar utvecklingen 
och sprider informationen så intensivt.

ANNA K SJÖGREN
Redaktör

Tel: 08-714 50 46 • Mobil: 070-678 68 84 
Mail: anna@livsmedel.se

CARINA MALM
Redaktör

Tel: 08-714 50 46 • Mobil: 070-743 56 56 
Mail: carina@livsmedel.se

BO WALLTEG
Redaktör

Tel: 042 20 71 66 • Mobil: 0703-20 71 63 
Mail: bo@nordemballage.se

HANS FRIEDSAM
Marknadschef

Tel: 042-29 80 33 • Mobil: 0705-21 23 73 
Mail: hans@nordemballage.se

SUSANNE SIMIC
Mediesäljare
Tel: 08-601 25 21

Mail: susanne.simic@conmedia.se

RENÉE LINDÉN
Mediesäljare
Tel: 08-601 25 22

Mail: renee.linden@conmedia.se

MAUD KEMPE
Mediesäljare
Tel: 08-601 25 26

Mail: maud.kempe@conmedia.se

PIA JENSEN
Prenumerationer

Tel: 042-28 01 87
Mail: pia@nordemballage.se

DAGLIGA NYHETER PÅTIDNINGENTR
YC

KT WEBB

DAGLIGA FÖRPACKNINGSNYHETER

nmark ochk Finland.dd

TVÅ TIDNINGAR UNDER SAMMA TAK 
MED SAMVERKAN
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