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I OPTIK möter säljare köpare och här hittar köpare säljare

OPTIK är den enda och därmed ledande 
branschtidningen för samtliga aktörer 
på den svenska optikmarknaden. Här 
samlas såväl optiker, assistenter, stu-
denter som leverantörer och forskare 
inom optikområdet. Alla nyfikna på  
senaste månadens hetaste nyheter.

OPTIK bevakar samtliga delområden  
inom optikfältet. Det må vara teknik, 
forskning, produktutveckling, mode-
trender eller rent affärsmässiga ny- 
heter. Och så lite personnytt så klart.

Som kvalificerad branschtidning vill 
vi även kunna erbjuda våra läsare det 
kommersiella utbud som finns och där-
för söker vi målmedvetna och resultat-
inriktade annonsörer.

l	 Vi erbjuder regelbunden utgivning 
med möjlighet att påverka den egna 
placeringen vid tidiga bokningar.

l	 Branschtidningens styrka med rele-
vans och trovärdighet garanterar högt 
läsvärde på såväl det redaktionella 
som på annonserna.
l	 Dessutom har vi förmånliga bonus-
paket vid årsbokningar – här kan en 
årsplan ge väsentligt mer volym för 
pengarna.
l	 Och numera har vi även ett nyhets-
brev som kan ta in ett eller två bud-
skap per utgivning.

Med annonsering kommer man långt 
– med planerad annonsering kommer 
man ännu längre. I OPTIKs fall ända 
till hela den svenska optikmarkna-
den.

Välkommen med din intresseanmälan!

Renée Lindén 
08-601 25 20 
renee.linden@conmedia.se



Annonsfakta 2017

Nr  Utg dag  Bokning  Materialdag  I fokus
1  26/1  5/1  12/1  Mässbilaga
2  23/2  2/2  9/2  Optometridagarna
3  23/3  2/3  9/3  Linser / MIDO
4  27/4  4/4  11/4  Glas
5  26/5  3/5  10/5
6-7  22/6  31/5  7/6  Examensdags
8  24/8  2/8 9/8  Mässbilaga
9  28/9  1/9  7/9  Torra ögon
10  26/10  3/10  10/10  Glas/SILMO
11  23/11  2/11  9/11  Instrument & Maskiner
12  19/12  28/11  1/12  Solglas

ANNONSBOKNING: RENÉE LINDÉN, 08-601 25 20 • renee.linden@conmedia.se
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Produktionsplan 2017

Premiumplacering sid 2–3 enl ök.

ANNONSFÖRSÄLJNING
Con Media Konsult AB
Renée Lindén
08-601 25 20
info@conmedia.se

MATERIALANSVARIG
Gunilla Dagerman, 08-612 89 60

ANNONSMATERIAL
Tryckfärdig PDF, 300 dpi, 
laddas upp på:
http://www.optikbranschen.se/
annons/index.asp
Logga in med:
Användarnamn: upload. 
Lösenord: rt63bg.

FAKTURERING
Fakturering från Optikbranschen i 
samband med materialdagen, tio 
dagar netto. 25 procents moms 
tillkommer på annonspriserna.

FAKTA OPTIK
Upplaga: 3 000 exemplar 
Sidantal: 40–52+4
Tryck: Genomgående fyrfärg 
Utgivning: 12 nummer, 11 utgåvor/år
Spridningsområde: Rikstäckande
Utgivare: Optikbranschen

WEBBANNONSER
Alla annonser publiceras utan extra
kostnad i webbversionen av Optik:
www.optikbranschen.se

NYHETSBREV elva gånger per år.

Årsboka och tjäna 
bonusannonser
Årsbokning med bonusprogram - Textannons
• 11 införanden ordinarie pris + tre bonus-
   annonser
• 7–10 införanden ordinarie pris 
   + två bonusannonser
• 3–6 införanden ordinarie pris 
   + en bonusannons
• 1–2 införanden ordinarie pris 
Årsbokning med bonusprogram – Platsannons
11 helsidor à 13 500 kr 

FÖR ALLA I OPTIKBRANSCHEN |10 2016

Tema Glas:  3D-design –  Trafiken –  UV-skydd  –  Progressiva glas
Glasögonens historia  |  Krönika: Trendpyramiden

Eftertextannonser
Köpes, Säljes, Sökes: 30 kr/spaltmillimeter. Miniformat 62 x 115 mm.
1 spalt: 62 mm, 2 spalt: 128 mm, 3 spalt: 198 mm
Tillägg för layout och korrektur 750 kr per timme. 
Vid oklarhet om format eller tekniska frågor 
ring Curt Lundberg på 0708-840 940

Helsida
Satsyta: 196 x 258
Utfallande: 215x285
plus 3 mm utfall
19 600 kr

Omslag 2 och 3
24 600 kr
Omslag 4 (lämna 30 
mm i överkant för 
returadress)
29 600 kr

Uppslag
Satsyta: 410x258 mm
Utfallande: 430x285 plus 3 mm utfall.
39 200 kr (premiumplacering sid 2-3 e ök)

Halvsida
Satsyta liggande: 196x128 mm. 
Utfallande: 215x142 plus 3 mm utfall.
Satsytande stående: 96x258 mm. 
Utfallande: 108x285 plus 3 mm utfall. 10 800 

Kvartssida
96x128 mmm, 108x141 utfallande + 3 mm
5 400 kr
Kvartssida, liggande ”streamer” (196x60)
Kvartssida, stående ”streamer” (62x258)
6 000 kr

NYHETSBREV, elva utskick per år, dagen innan OPTIKs utgivningsdag. 
Två annonsplatser. Ta kontakt för underlag och format.


