
2016  Utgivningsplan & prislista

Lundagård skickas hem  
till 42 000 studenter  
och anställda vid  
Lunds universitet!

sveriges äldsta studenttidning grundad 1920 - nr 4 2014

lundhs hemmaplan 

Sportjournalisten Olof Lundh är 

tillbaka på brottsplatsen.  Sid 24-25 hem hemska hem 

Ingen vill ta ansvar för det misskötta 

boendet på Pålsjöäng.          Sid  6-7 ligg med alla
 

Låt inte bokhyllan avgöra vem du ska 

bli tillsammans med.           Sid 20-21

en stund 

av yra  
Nu är Futuralkarnevalen historia  

– men vad hände egentligen? Sid 14-23

Lundagård är Sveriges äldsta kårtidning. I över 90 år har Lundagård varit i student- 

ernas tjänst, och erbjudit sina läsare både nytta och nöje. Enligt den senaste 

läsarundersökningen så vänder sig 70% av läsarna till Lundagård för att få 

nyheter om studier och studentliv. Lundagårds läsare beskriver tidningen som 

informativ, intressant och engagerad. Tidningen skickas hem med posten direkt  

i brevlådorna till studenterna och de anställda vid Lunds universitet – det ger  

100% träff för varje krona.

Lundagård är det självklara valet för att nå studenterna vid Lunds universitet!



Vår grafiker hjälper dig gärna att sätta ihop 
en snygg annons efter ditt manus. Det går 
snabbt och kostar sällan mer än 400 kr

Vi tar emot material som EPS eller 
högupplöst PDF via FTP, mail, eller CD. 

Bilder bör ha en upplösning mellan 
240-300 dpi. 

Inkludera gärna både annonsör  
och tidning i filnamnet för att 
underlätta identifiering.

Vill ni e-posta materialet gör ni det på  

material@tomat.se (max 10 mb).

Ni kan också ladda upp annonser på 

vår FTP (ftp.tomat.se). Kontakta oss 
för användarnamn och lösenord.

Tomat Annonsbyrå • 046-13 74 00 • info@tomat.se

FORMAT & PRISERFAKTAUTGIVNING

LEVERANS

MATERIAL

HJÄLP?

RABATTER

     Nr.  Deadline  Utkommer

Kontakt & Annonsbokning

Vid bokningar i flera nummer finns 
möjlighet till rabatterade priser.

Kontakta oss för mer information. 

Utgivningsplan och prislista 2016
20 jan

24 feb

30 mars

11 maj

24 aug

21 sep

 2 nov

30 nov

30 jan

5 mars

16 april

21 maj

3 sep

1 okt

12 nov

10 dec

Utgivning 8 nr/år  

 

Upplaga  42 000 ex

Målgrupp   

Samtliga studenter och anställda vid 

Lunds universitet och Tekniska högskola

Distribution 

Personligt adresserad postförsändelse

Format Skuren tabloid 215 x 287 mm

Tryck 4-färg

Papper W MWC High Brite Silk 80g

Raster 133 linjer/tum

ICC-profil Coated FOGRA39 

Tryckeri V-Tab  

Ansvarig utgivare  

Kenneth Carlsson

Tidningen är befriad från 

moms och reklamskatt

1

2

3

4

5

6

7

8

Stor streamer  
193 x 60 mm 
10 000 kr

Liten streamer
193 x 27 mm 
7 000 kr

Kvartssida
94 x 125 mm 
8 500 kr

Halvsida 
Stående  
94 x 255 mm

Liggande  
193 x 125  mm

13 000 kr

Helsida
215 x 287 mm 
(plus 5 mm utfall)

Sidan 2  
23 500 kr

Övriga  
21 000 kr

Baksida
215 x 255 mm 
(plus 5 mm utfall)

25 000 kr

Åttondel  
94 x 60 mm 
4 800 kr

Sextondel  
45 x 60 mm 
3 500 kr


