
Mediakit

Berättelser med kraft att förändra   

L I V S K VA L I T E T           /            M E DV E T E N H E T            /            F R A M T I D S A N D A



Caminos marknadsföring
Här följer information om hur du kan kommunicera ditt och ditt företags 
budskap till den målgrupp du söker. På Camino använder vi oss av mark-
nadsföring både i den tryckta tidningen, på webben, genom sociala medier 
som Facebook, Instagram och Twitter, genom olika föreläsningar samt på 
vår årliga Hållbarhetsdag. Läs mer i detta mediakit och kontakta oss via 
hemsidan på caminomagasin.se/annonsera.

Vill du bli Caminovän och få fler  
förmånliga kommunikationsvägar? 
På Camino använder vi oss också av Nyhetsbrev, som vi riktar till olika 
målgrupper beroende på innehåll. Genom detta når vi ut till betydligt fler 
än enbart prenumeranter. 
Läs mer i vårt vänblad här: caminomagasin.se/vanner

Banners  
& sponsrade artiklar
Till dig som annonsör erbjuder vi, 
förutom banners, en möjlighet att 
få en sponsrad artikel publicerad 
på vår startsida. Dessa artiklar 
visas i flödet på samma sätt 
som vårt övriga material, men 
markeras tydligt som en sponsrad 
artikel i inledningen samt genom 
att rubriken får en annan färg än 
vanligt. Sponsrade artiklar skrivs av 
dig som annonsör och ej av oss på 
redaktionen. 

Tekniska specifikationer
Banners levereras i digital form (Gif, Flash). Banners får vara  animerade. 
Vid användning av Flash skall programversion anges. 
Sponsrade artiklar levereras som en färdig text med rubrik och ingress 
(valfri längd), en toppbild i format 980 x 595 pixlar, samt eventueltl en 
mindre stående bild

Materialadress
Kontakt Malin Aghed, vik marknadsansvarig
malin@caminomagasin.se 076 166 94 06

Välkommen som annonsör!

Exempel på sponsrad artikel. 

Stor banner

Liten banner

Vill du och ditt företag nå en miljömedveten och 
samhällsengagerad målgrupp? Vill ni hitta människor 
med höga krav på både etik och design? Då är Camino 
rätt forum. 



Stående — 102,5 x 275 mm + 3 mm skärsmån 13 000 kr

Liggade — 210 x 135 mm + 3 mm skärsmån

Vanlig helsida   19 500 kr
210 x 275 mm + 3 mm skärsmån
(5 mm av annonsytan försvinner i bunten)

Omslag 4 (baksida)  29 500 kr
210 x 248 mm + 3 mm skärsmån 

Omslag 2 & 3, samt sida 3 24 500 kr

Uppslag omslag 2 + sida 3 44 500 kr

Uppslag vanligt   35 500 kr

Omslag 4 (baksida) 26 550 kr 23 600 kr

Omslag 2 & 3, samt sida 3 22 050 kr 19 600 kr

Helsida 17 550 kr 15 600 kr

Halvsida 11 700 kr 10 500 kr

Annonsformat & priser

HELSIDA OMSLAG  BAKSIDA

HALVSIDA

HALVSIDA

Flera nummer

Halvsida

Helsida & uppslag

2 NUMMER – 10% rabatt              4 NUMMER – 20% rabatt

Sponsrad artikel 4 000 kr 3 600 kr/månad 3 200 kr/månad 2 800 kr/månad
250x360 px

Artikeln visas på startsidan. I början ligger den näst-överst (direkt under toppbilden) men flyttas sedan succesivt ner på startsidan under perioden. Bokar du 
mer än en månad inleds varje ny månad med att annonsen återigen hamnar överst. 

Banner STOR 3 500 kr 3 200 kr/månad 2 900 kr/månad 2 500 kr/månad
980x240 px

Banner LITEN 2 000 kr 1 800 kr/månad 1 600 kr/månad 1 400 kr/månad
300x200 px

1 MÅNAD   3 MÅNADER          6 MÅNADER  12 MÅNADERWebben

Annonser ska levereras i CMYK med upplösning 300 dpi.



Caminomagasin.se
Caminos webb är gjord i ett responsivt format, vilket innebär att den 
anpassas automatiskt till den plattform som används såsom mobil, 
surfplatta eller dator. Här publiceras ett urval av intressanta artiklar från 
magasinet varav en del är öppna för alla att läsa, medan andra enbart är 
tillgängliga för våra prenumeranter. 

Prenumeranter har också möjlighet att logga in i arkivet och läsa alla 
nummer direkt i e-magasinsläsaren. 

På webben finns information om Camino-vänner, konsult verksamhet 
samt nätbutiken där besökaren kan beställa lösnummer och böcker 
utgivna på Camino förlag. 

Caminomagasin.se hade 126 000 unika besökare under 2015, 
en ökning med nästan det dubbla jämfört med föregående år. 50% 
av besökarna är prenumeranter på magasinet, enligt den senaste 
enkätundersökningen. 

De vanligaste anledningarna till att besöka Caminomagasin.se är för 
att läsa nyheter, hitta schyssta företag och organisationer bland de så 
kallade Caminovännerna samt få mer information om vad Camino är.  

Utställarplats på Caminos Hållbarhetsdag  
Har du en produkt, tjänst, idé eller verksamhet som du vill förmedla eller 
sälja? Då finns det möjlighet att vara med som utställare på Caminos 
Hållbarhetsdag. 

Dagen är ett årligen igenkommande framåtblickande och lösnings-
orienterat event, fullspäckat av inspiration, nya tankar och spännande 
möten. Fokus är nyheter och djupdykningar i ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet i. Varje år attraherar dagen 250-300 personer från 
näringsliv, akademi, offentlig sektor och ideella organisation. Här möts 
folkrörelser, företagsaktivister och kollaborativa konsumenter.



Camino når ut till en engagerad målgrupp i samhälls- och miljödebatten. 
Den typiska Caminoläsaren är välutbildad, mellan 25 och 35 år och bor i en 
stor eller medelstor stad. Caminoläsare uppger att de i stor utsträckning 
arbetar med något de brinner för och att inflytande i arbetet är viktigt. 
De är pålästa och ifrågasättande konsumenter som ofta styrs av sina 
värderingar vid inköp, samtidigt som de är måna om kvalitet och god 
design. Camino är en tidning de hämtar inspiration ifrån, har synlig hemma 
och gärna rekommenderar till andra. 

Camino arbetar ständigt med att hitta och attrahera nya målgrupper. I 
ny statistik är det tydligt att den marknadsföring vi gör på nätet, framför 
allt via Facebook, ger resultat. Det är möjligt att prenumerera på Camino 
både i pappersform och på webben, och många letar efter hållbara företag 
via Caminos hemsida.

Varje nummer av Camino har ett tema, vilket är ett led i att nå olika män-
niskor över tid. Ett nummer varje år trycks dessutom i en specialupplaga 
som sprids gratis via olika samarbetspartners. 

Fakta om våra prenumeranter
75% av prenumeranterna har fått tips på nya produkter från  
annonser i Camino.
75%  ser sig själva som välutbildade medel- eller  höginkomsttagare.
63% äger sitt eget boende (40 % villa eller radhus). 
55% har ett eller flera barn.

(Siffrorna är hämtade från prenumerantundersökningar. ) 

Om Camino
Utgivningstakt papperstidning 4 nummer per år 
Pris Lösnummer 75 kr, helårsprenumeration 295kr (papper), 265kr (web)
Uppdatering Camino.se Kontinuerligt
Unika besökare på Caminomagasin.se per år 126 000 
Uppskattad räckvidd/nummer 15 000 personer
Följare på Facebook drygt 8 400 personer
Följare Instagram/Twitter snart 1 000 personer och ökande
Deltagare på den årliga Hållbarhetsdagen 250-300 personer
Övrigt Camino finns också tillgänglig på flertalet av Sveriges bibliotek.

Camino ges ut av Getaware ekonomisk förening,  
organisationsnummer 769616-3299. Utgivningsbevis 27243. 

Målgrupp



 

Camino har stående sektioner om hållbarhets
trender, förenkling, DIYtips, kultur, teknik, stilig 
formgivning, mat, destinationstips samt nya rön 
om hälsa och livsstil. Varje nummer av tidningen 
har ett tema som genomsyrar en stor del av 
innehållet.  

Camino 44  NORMBRYTARE
Människorna och entreprenörerna som har modet att gå emot 
strömmen.
Utgivingsdag 20 sep
Sista materialdag 26 aug

Camino 45  ÄGANDE
Allemansrätt, delande, samlare, att ägas av ting. Vårt syn på 
ägande är i förändring. 
Utgivingsdag 30 nov
Sista materialdag 4 nov

Camino 46 HÅLLER VI? 
Håller jorden, dess resurser och vi som människor för dagens 
levnadsstandard? Hur hittar vi ny ork? Vad betyder hållbar 
livsstil just nu?
Utgivningsdag 7 mars
Sista materialdag 14 februari

 
Camino 47 CAMINO 10 ÅR - VAD HÄNDE SEDAN? 
Uppföljning av favoriter från de tio år som Camino funnits och 
framåtspaning på det som komma skall.
Utgivningsdag 5 juni
Sista materialdag 12 maj

Utgivningsplan 2016



Utgivningsplan 2016 Villkor &
upplysningar
Annonsbokning
Kontakt via hemsidan caminomagasin.se/anlita-camino 
eller Malin Aghed, malin@caminomagasin.se, 076-16 69 406
Annonser bokas senast fem arbetsdagar innan sista 
 materialdag.

Distribution
Camino distribueras av Interpress och Nätverkstan i Göteborg
till butiker över hela landet. Magasinet finns också på ett stort
antal bibliotek, företag och andra institutioner. Ett nummer
per år sprids gratis i stor upplaga till nya målgrupper genom
samarbete med företag och organisationer.

Trycktekniska upplysningar
ICC-PROFIL Finns tillgänlig för nedladdning här

Annonsproduktion 
Camino erbjuder mot en kostnad hjälp med framtagning av 
annonsmaterial. Kontakt Cecilia Cromnow, grafisk formgivare 
cecilia.cromnow@email.com, 0737-418154

Försäljningsvillkor 
Vi accepterar endast skriftlig avbokning, dock senast datumet 
för sista materialdag. Vi förbehåller oss rätten att debitera 
för bokat utrymme om materialet ej kommit oss tillhanda i 
tid. Moms och eventuella omarbetningar av lämnat original 
tillkommer. Camino är befriad från reklamskatt. Betalnings-
villkor 20 dagar netto om inget annat överenskommits. 
Reklamationer gällande införda annonser skall göras inom  
7 dagar från utgivningsdag, gällande fakturor inom 14 dagar 
från fakturadatum. Camino magasin ansvarar ej för fel och 
brister som beror på undermåligt material, inte heller för 
postförseningar. Vid förseningar av annonsmaterial ges ingen 
reklamationsrätt. I fall då Camino åsamkat fel i annonser 
återpubliceras annonsen i nästkommande nummer.



caminomagasin.se

Camino förmedlar en positiv 
”vi-kan-göra-det-här-känsla” för 
de stora frågorna inom hållbarhet 
och visar på hur en som enskild 
 människa kan agera
Fredrika Klarén, hållbarhetschef KappAhl

”

Om hållbarhet tidigare ofta  förknippats 
med uppoffringar så kommer de nya 
 berättelserna att handla om ökad 
 livskvalitet. Camino har tagit sig an 
uppgiften att ge viktiga och inspirerande 
berättelser om en bättre framtid. 
Göran Carstedt Ekonomie doktor med tidigare ledande befattningar  
inom Volvo, IKEA och Clinton Climate Initiative

”


