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PRICE LIST AND PUBLICATION DATES 2019

FORDONSKOMPONENTEN / THE VEHICLE COMPONENT

Nå fordonsindustrins nyckelpersoner
genom Fordonskomponenten

GO GLOBAL KINA

Tidningen speglar fordonsindustrins utveckling från
leverantörernas utgångspunkt, pekar på trender och
nya affärsmöjligheter, analyserar problem och visar på
sätt att hantera eller lösa dem.
Tidningen har en upplaga på totalt 3 500 exemplar,
och når fler än 7 000 läsare. Den är TS-kontrollerad och
distribueras direkt till:
• Fler än 500 beslutsfattare hos fordonstillverkarna
inom bland annat inköp och produktutveckling
• Nästan 900 beslutsfattare hos leverantörer i och
utanför Norden

Dessutom distribueras tidningen till mässor, seminarier, konferenser etcetera, både i och utanför Norden.
Genom en annons i Fordonskomponenten och/
eller på FKG:s hemsida når du inte bara FKG-medlemmar utan även beslutsfattare, fordonstillverkare
och leverantörer. Tidningen kan också användas för
platsannonser.

The magazine reflects the automotive industry’s deve
lopment from the perspective of the suppliers, points
out trends and new business possibilities, analyses
problems and suggests ways to manage or solve them.
The magazine has a total circulation of 3 500 copies
and reaches more than 7 000 readers.
The magazine is distributed directly to:
• more than 500 decision makers amongst the
auto manufacturers within, among other things,
purchasing and production development
• almost 900 decision makers with suppliers within
and outside of the Nordic region
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FREDRIK SIDAHL, VD
FKG Fordonskomponentgruppen
fredrik.sidahl@fkg.se

The Vehicle Component Targets the
Key People in the Automotive Industry
The Vehicle Component is the Nordic
countries’ only automotive magazine. The
magazine is published four times per year
by Fordonskomponentgruppen (FKG) – the
Scandinavian industry organization for the
supplier industry. The Vehicle Component
is the most important channel for their
communication.
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• 1 500 nordiska fordonstekniker
• Bildelsgrossister
• Nyhets-, affärs- och fackmedia
• Forskare och experter på universitet
och forskningsinstitut
• Riksdagsledamöter i Sverige och ett stort antal
beslutsfattare inom departement och myndigheter
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Fordonskomponenten är Nordens enda tidning inom automotive. Tidningen kommer
ut fyra gånger per år och ges ut av Fordonskomponentgruppen (FKG) – den nordiska
branschorganisationen för leverantörsindustrin. Tidningen är FKG:s främsta kanal för
kommunikation.
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ANNONSPRISLISTA OCH
UTGIVNINGSPLAN 2019

• 1 500 Nordic automotive engineers
• car parts wholesalers
• news, business and industry media
• researchers and experts at university
and research institutes
• parliament members in Sweden and many decision makers within ministries and authorities
The magazine is, in addition, distributed to exhibitions, seminars, conferences etc. etc. both
within and outside of the Nordic region.
By advertising in The Vehicle Component
and/or on FKG’s website (www.fkg.se) you
will not only reach FKG members but also
decision makers, carmakers and suppliers.
The magazine can also be used to place
job announcements.

FREDRIK SIDAHL,
Managing Director
FKG Fordonskomponentgruppen
fredrik.sidahl@fkg.se
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Stopptider och teman 2019
Publication Dates and Features for 2019
NR./ TEMAN/
ANNONSSTOPP
ISSUE FEATURES:
ADVERTISING
		
DEADLINE
			
		
D/M/Y

Materialdag, annonser
EDITORIAL
DEADLINE
D/M/Y

Hos mottagare (senast)
PUBLICATION
DATE
D/M/Y

1

Stora paradigmskiftet till eldrivna fordon
The Paradigm Shift to Electric Vehicles

1/2/2019

6/2/2019

1/3/2019

2

Resan från finanskrisen 2009
The Journey from the Financial Crisis of 2009

22/2/2019

27/2/2019

22/3/2019

3

Innovation (SLD2019)
Innovation (The Annual Suppliers Forum)

30/8/2019

4/9/2019

27/9/2019

4

Att växa digitalt
Growing Digitally

11/10/2019

16/10/2019

8/11/2019

Priser och teknisk information
Prices and Technical Information
Uppslag/Spread

Kvartsida/Quarter page

Satsyta/Text-face:
400 x 268 mm
Utfallande/Bleed:
420 x 297 mm
Fyrfärg/Four colours: 45 100 SEK

Stående/Vertical:
92 x 130 mm
Liggande/Horizontal: 189 x 64 mm
Fyrfärg/Four colours: 9 900 SEK

Helsida/Whole page
Satsyta/Text-face:
189 x 268 mm
Utfallande/Bleed:
210 x 297 mm
Fyrfärg/Four colours: 23 700 SEK

Baksida, omslag/Cover, back page
Omslag 2/Cover 2:
26 000 SEK
Omslag 3/Cover 3:
26 000 SEK
Baksida*/Back page*: 27 200 SEK
* Satsyta/Dimensions: 210 x 270 mm

Lösa bilagor och ibladningar/Inserts
Max storlek/dimensions: 200 x 292 mm
Max vikt/weight:
45 gram
Pris för bilaga/Price:
28 300 SEK*
Digitalt /Digital
Banner på FKG:s webbplats www.fkg.se.
Standardstorlek 460x155 pixlar (bredd x höjd):
10 000 SEK/månad.

Halvsida/Half page

Place your banner on FKG:s’ website, www.fkg.se.
Standard size 460x155 pixels (width x height):
10 000 SEK/month.

Stående/Vertical:
92 x 268 mm
Liggande/Horizontal: 189 x 130 mm
Fyrfärg/Four colours: 16 000 SEK

Teknisk information
Färdigt material mottages som tryckfärdig, högupplöst PDF. Utfallande annonser ska förses med
skärmärken.
Materialadress: ftp.newsroom.se
Användarnamn: FKG
Lösenord: annons
Du kan också mejla ditt material till:
annons@newsroom.se
Kontakt: Leif Simonsson, tel: 031-712 40 11
Vid lämning av ej tryckfärdigt material tillkommer
kostnad för repro och eventuell redigering.
+10 procent av annonspriset tillkommer vid begärd
annonsplacering i mån av plats.

Technical Information
Digital material should be sent as printable,
high definition PDF.
Material address: ftp.newsroom.se
User name: FKG
Password: annons
It is also possible to forward via email to:
annons@newsroom.se
Contact: Leif Simonsson, phone: +46-31-712 40 11
An extra fee will be charged for any additional work on
received material (such as editing, original work, etc.).
For special placement of advertisement (if possible)
an extra 10 percent will be added to the advert price.

Kontakt / Contact
Huvudkontor / Head quarters:

Ansvarig utgivare / Publisher:

Annonser / Advertising:

Chefredaktör / Editor-in-Chief:

FKG
Lindholmspiren 3
417 56 Göteborg
Sweden

FREDRIK SIDAHL,
VD / Managing
Director

NILS-ERIK WICKMAN
Ad 4 You Media
Stockholm/Sweden

+46 706 80 59 53
fredrik.sidahl@fkg.se

+46 (0)8-556 960 13
+46 (0)733-62 50 85
n.wickman @ad4you.se

GÖRAN BJÖRKLUND
Newsroom
Mässans gata 8,
412 51 Göteborg / Sweden

+46 31 711 89 01
www.fkg.se
info@fkg.se

+46-31-712 40 06
goran.bjorklund@newsroom.se

