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Firstclassmagazine.se är det tryckta magasinets
förlängda arm. Här har vi obegränsat utrymme och kan 
göra fördjupningar och kompletteringar av det material 

som tryckts. Vi har även möjlighet att publicera andra nyheter – 
snabbare, kortare och mer frekvent än i tryck.

Firstclassmagazine.se har ingen ambition att bli den största 
aktören på webben – vi vill bara vara bäst. Vi vill erbjuda den 
moderna läsaren att ta del av First Class Magazine var hon eller 
han än befinner sig. Vi tror också att våra annonsörer vinner på 
att vårt annonsutrymme är begränsat. Annonsörerna skall lyftas 
fram, inte försvinna i mängden - och tillhöra den exklusivitet 
som First Class Magazine står för.

Vi erbjuder klassiska banners och arbetar även med så kallade 
advertorials om detta önskas. 

First Class Magazine som inte bara ett av Sveriges mest exklusiva 
livsstilsmagasin utan även den personliga guiden till de bästa 
resmålen, de senaste klockorna, de mest exklusiva smyckena, 
de dyraste bilarna och de största båtarna. Redaktionen väljer 
noggrant och omsorgsfullt ut det bästa som livet har att erbjuda 
och letar ständigt efter nya sätt att förgylla er tillvaro med. 
Firstclassmagazine.se ger dig det lilla extra – serverat i en vacker 
och exklusiv förpackning och med mer fördjupning än vad som 
finns i själva magasinet. 

Besökarna på webben är väl medvetna om de senaste 
trenderna och besitter en köpkraft som gör det möjligt för dem 
att sätta guldkant på livet.

FIRST CLASS MAGAZINE VILL GE DIG EN RESA GENOM LIVET 
MED STIL OCH KLASS – EN RESA DU FÖRTJÄNAR!



Kontakt
Mark Dixon
Sales Director
DG Media
Telefon: 0045 5076 1768
mark.d@dgmedia.dk

Stefan Didora
Senior Account Manager, Sverige
DG Media
Telefon: 0046 733 45 38 45
stefan.didora@dgmediasales.se

Leverans
Annonsmaterialet laddas upp på ftp-
server: ftp.annonsfirstclass.se
Användarnamn: annonsfirstclass.se 
Lösenord: annonsfirstclass
eller e-postas till:
annons@annonsfirstclass.se

Villkor
allmänna villkor: Samtliga priser för denna tidning är 
exklusive moms. Reklamskatt tillkommer ej. 
betalningsvillkor: Efter prövning medges 10 dagars kredit. 
Dröjsmålsränta debiteras om 8 procent per månad efter 
förfallodatum.
annonsgranskning: Tidningen förbehåller sig rätten att 
avböja annons.

Format och priser

Panorama - 1400x200 px

Box 1 - 300x600 px

Box 2 - 300x300 px

Artikelannons - 735x300 px

Har du en egen idé på vad du vill göra på firstclassmagazine.se?
Kontakta din säljrepresentant!

Annonsformat
Godkända format: jpg, gif, png, script. (Vid script ansvarar beställaren för att rätt länk infogas)
Upplösning 72 dpi.

* Format 1200x650 px
** Artikelannonser ligger kvar så länge artikeln ligger uppe, det vill säga tas ej bort så vida annonsören inte begär detta. Vi
garanterar dock minst en månads publicering.

För samtliga annonser gäller 25% SOV – vid behov/önskemål om högre SOV – vänligen kontakta din säljrepresentant – 
vi löser det mesta.

FORMAT

Takeover* 45.000:- -

Panorama 15.000:- 40.000:-

Box 1 10.000:- 30.000:- 

Box 2 7.500:- 20.000:-

Artikelannons** - 20.000:-

PRIS/VECKA PRIS/MÅNAD
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