
Nr Utgivningsdag Matrialdag
1 7 februari 10 januari
2 7 mars 7 februari
3 11 april 14 mars
4 16 maj 19 april
5 13 juni 16 maj
6 12 september 15 augusti
7 17 oktober 19 september
8 7 november 10 oktober
9 12 december 14 november

Annonsinformation 2022

Om Axess

Axess Magasin är en idétidskrift med inriktning 
på kultur- och samhällsfrågor. Varje nummer har 
ett tema och en omfattande avdelning med recen-
sioner av facklitteratur. Syftet är att vara en knut-
punkt mellan de  akademiska   och publi cistiska 
sfärerna. 
 
I Axess Magasin hittar du som läsare alltifrån 
längre samhällsreportage, kulturartiklar och 
 recensioner  av den senaste internationella fack-
litteraturen. Varje nummer erbjuder 100 sidor 
matig läsning, och två gånger om året (nr 5 och 
nr 9) tillkommer en specialsektion med recensio-
ner av aktuella svenska fackböcker .  
 
Axess.se är samlingsplatsen för Axess Magasins 
läsare och Axess TVs tittare. För alla som pren-
umererar på Axess Magasin ingår hela det digitala 
utbudet och fri tillgång till Axess TVs playtjänst.

Upplaga och räckvid 
 
Tryckt upplaga ca 8 600 ex
Besökare axess.se: 
31 000 unika/månad 
Sidvisningar axess.se: 
98 000 unika/månad

Materialspecifikation  
 
Format: Annonsmaterialet lämnas som tryckoptimerad 
PDF i 4-färg med 5 mm utfall.  
Färgprofil: CMYK enligt ISO Coated 12647-2.  
Typsnitt: Alla typsnitt som används i dokumentet ska 
vara inkluderade i filen, även typsnitt i logotyper.
Raster: 150 linjers, 300 dpi. 
Bindning: Limbindning. Tänk på att några millimeter 
försvinner in i limbindningen. Lägg därför ingen
viktig information nära bunten.
Leverans: PDF-fil enligt spec. Filen ska döpas till:  
företagsnamn_Axess_utgåva.pdf. 
 
Bokning och levereras till Marcus Nilsen: 
070-8549074, marcus.nilsen@axess.se  

Halvsida 
210 X 142,5 mm 
8 000 kr 

Helsida 
210 x 285 mm 
14 000 kr

Uppslag 
420 X 285 mm 
22 000 kr

Utgivningsplan 2022

Syns på axess.se
Webbannons 

3 500 kr/månad 
25% rabatt vid 
tryckt annons.

Axess Publishing AB | Jakobsbergsgatan 2, 111 44 Stockholm | Org.nr: 556919-4763

Moms tillkommer på samtliga priser och gäller för 
färdigt annonsmaterial.

Bilaga i Axess Magasin 
från 2,50 kr/st beroende 
på format och vikt.   
Annonsformat webb 
Desktop: 980×240/300 px 
Mobil: 320×320/480 px


