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Berättelser med kraft att förändra

Mediekit

Välkommen som annonsör!
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.
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 marknadsföring både i den tryckta tidningen, på webben, genom sociala medier som Facebook,
Instagram och Twitter, genom olika föreläsningar samt på vår
årliga Framtidsdag.

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.

Målgrupp
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 människor över tid.

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 hög
inkomsttagare.
63% äger sitt eget boende (40 % villa eller radhus).
55% har ett eller flera barn.
(Siffrorna är hämtade från prenumerantundersökningar.)
Exempel på sponsrad artikel.

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 Caminovänner, konsultverksamhet samt nätbutiken där besökaren kan beställa lösnummer och böcker utgivna på Camino förlag.
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.
Caminomagasin.se har omkring 125 000 unika besökare/år.

Utställarplats på Caminos framtidsdag
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 framtidsdag.
Dagen är ett årligen igenkommande framåtblickande
och lösningsorienterat 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.

Om Camino

Utgivningstakt papperstidning 4 nummer per år.
Unika besökare på Caminomagasin.se per år 125 000.
Uppskattad räckvidd/nummer 15 000 personer.
Följare på Facebook Ca 10 000 personer.
Följare Twitter 3 200 personer.
Deltagare på den Caminos Framtidsdag 250–300 personer.
Övrigt Camino finns också tillgänglig på flertalet av Sveriges
bibliotek.
Camino distribueras av Tidsam 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.
Camino ges ut av Getaware ekonomisk förening,
organisationsnummer 769616-3299. Utgivningsbevis 27243.

PRISLISTA

Aktuell utgivningsplan
och materialdagar hittas
på caminomagasin.se

Vanlig helsida............................................................................................. 19 500 kr
Vanligt uppslag......................................................................................... 35 500 kr
Första uppslag, sid 2–3......................................................44 500 kr
Omslagets insida..................................................................24 500 kr
Sidan 3.....................................................................................24 500 kr
Näst sista sidan.....................................................................24 500 kr
Baksida....................................................................................29 500 kr

Annonspriserna förutsätter lämning av tryckfärdigt material.
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Stor guide till
resor i Europa

Mat
teknik
FOOD TECH

Rycker ut när matindustrin sviker

JORD

Den glömda världen
där under

UTBRÄND?

Sänkta jobbkrav det
enda som hjälper

INFLUENCERS

Kan vi lita
på dem?

RÖSTÅNGA

Trotsar bilden av den
döende landsbygden

VIRALT

Ögonblicken som
gjorde avtryck

”Skriv tipslistor till
männen istället”

Inspirerande klimatföredöme
eller självgod hycklare?

#FLYGSKAM

Effektivt eller missledande?

PILGRIMSVANDRA HEMESTER

Hitta sig själv på en
japansk ö

Inspiration för en
klimatsmart sommar

RUTABAGA

Vegetarisk, lyxig
fun dining

#4 8
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Summmer Rayne Oakes
har flyttat ihop med naturen

| STOCKHOLM 25 OKT

Mer information och biljetter på www.jordﬁlm.se

SVERIGE

FR AMTIDSANDA

Rensar luften
med växter

JÄMSTÄLLDA MÄN
Hoppfulla män
efterlyser förebilder.

INSPIRATÖRER

Vi listar tjugo kvinnor
som leder vägen.

#DRAIBROMSEN

Jämställdhet, inre
hållbarhet och miljö.

KÄK UNDER TIAN

Recepten för en tunn
plånbok.

B E R ÄT T E L S E R M E D K R A F T AT T F Ö R Ä N D R A

”DIY är inte en stil utan
ett förhållningssätt”

/

Berättelser med kraft att förändra

Den här ﬁlmfestivalen är ett steg mot en lite härligare värld.
Kom och inspireras av fyra dokumentärﬁlmer under en kväll.
Välkommen till JORD.

Linneá Claeson leder
kampen motMALMÖ
nätsexism
17 OKT | GÖTEBORG 18 OKT

Anna Lidström påverkar modebranschen

KRAVGRUNDAREN

MEDVE TENHE T

VI HAR FÖRSTÖRT VÅR PLANET LÄNGE NOG.

Är tech och data räddningen
för framtidens mat?

Gunnar vurmar för
det ”ineffektiva”

/

Rensa

Tågsemestra
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DEC 2018–FEB 2019
PRIS 89 SEK 79 NOK 9 €

KONMARI

Rensarmetoden som
blev en religion. Möt
en av utövarna.

RENSA DIGITALT KENT WISTI
18 sätt att ordna
och förenkla ditt
skärmliv.

Präst & satiriker.
Möt en ofrivillig
provokatör.

INRE RENSANDE

Psykoterapeuten
hjälper dig ta bort för
att ge plats åt nytt.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR MAGASINET
HELSIDA

BAKSIDA

UPPSLAG
OBS: Notera att magasinet är limbundet vilket
medför att information
som läggs i mitten av
en uppslagsannons
försvinner in i bunten.
Räkna med ca 5 mm åt
varje håll från mitten.

210 x 275 mm
+ 3 mm utfall

210 x 248 mm
+ 3 mm utfall

420 x 275 mm
+ 3 mm utfall
ANNONSPRODUKTION

FÄRGPROFIL: Finns att ladda ner på caminomagasin.se
RASTER: 175 linjer/350 dpi
FÄRG: 4+4
MATERIALLÄMNING: Högupplösta (300dpi) PDF:er

Camino förbehåller sig rätten att
pröva varje annonsering för att hålla
ihop så att den hållbara riktningen
i det redaktionell materialet och
annonserna harmoniserar och att
produkter och tjänster som exponeras uppfyller de höga hållbarhetskrav
som är vår ledstjärna.

Camino erbjuder mot en kostnad
hjälp med framtagning av
annonsmaterial. Caminomagasin.se/
om-camino/kontakt

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. Betalningsvillkor 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.

PRISER FÖR WEBBEN
1,5 månad
Sponsrade artiklar
6 000kr
Sponsrade artikelar på Caminomagasin.se (skrivs av er) publicerad under ca 1,5 månad på Caminos startsida, men finns var på sajten
även framöver. Detta ger fördel i bland annat sökmotorsoptimering eftersom er webbplats är länkad till från artiklar på vår.
Banner STOR
980x240 px

3 500 kr

Banner LITEN
300x200 px

2 000 kr

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

Exempel på sponsrad artikel.

