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Svensska Turistförreningen errbjuder möjllighet till an
nnonsering i medlemstiidningen
Turistt med 6 num
mmer per år, samt den åårligen utgiv
vna katalog
gen ”Upptäcck
Sverigge”. Förutsäättningarna för annonseering regleraas i svensk lag, men occkså
genom
m distributioonsvillkor för
fö posttidniingar, samt föreningsetiska och
marknnadsmässigaa aspekter.
Anno
onspolicy – tidninge
en Turist
Svensska Turistförreningens medlemstidn
m
ning Turist är på samm
ma sätt som fflertalet
tidningar och tidsskrifter öppeen för annoonser. Annon
nspolicyn fö
ör Turist är i grunden
generöös. Det inneebär att tidn
ningen i posiitiv anda prrövar all ann
nonsering.
Föreningens och därmed tidn
ningens huvvudsakliga ändamål
ä
och
h uppgift finnns
angiveet i föreninggens stadgarr.

En förrutsättning för
f att annonsera i tidnningen Turisst är att anno
onsen inte sstrider mot
tryckffrihetsförorddningen, lag
gar om markknadsföring
g och reklam
m och annann
tillämpplig lagstifttning, eller de
d etiska re gler som fin
nns angivnaa i ”Spelregller för
press, radio och TV”
T utgiven
n av Pressenns samarbettsnämnd, vilka ska gällla all
publiccistisk verkssamhet.

Ansvaarig utgivaree har, i enlig
ghet med trryckfrihetsfö
örordningen
n, rätt avgörra vad som
får puubliceras ochh kan utan motivering
m
vvägra införaande av ann
nons eller annnat
materiial. Skäl tilll detta kan till
t exempell vara av förreningsetisk
k natur ellerr att
annonnsen inte är förenlig meed publikatioonens här angivna
a
allm
männa policyy.
Utgivaaren kan occkså av hänssyn till publlikationens läsare och ägarens
ä
intre
ressen,
uppmaana annonsöörer att varaa återhållsam
m med utmanande bud
dskap och/elller bilder.
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Annonnser ska varra utformad
de så att de fför en läsaree, utan att tv
veka, är lättt
urskiljjbara från reedaktionelltt material. R
Regler för reeklamidentiifiering i tiddningen
Turistt följer därföör normer fastställda
fa
avv Tidningsu
utgivarna (T
TU). Förväxxling ska
inte kuunna ske. Ansvarig
A
utg
givare kan uutan särskild
d motivering
g kräva att aannonser
tydligtt annonsmäärks för att förväxling
f
eej ska kunnaa ske. Annonsbudskap m
med
tvetyddigt syfte är inte tillåtett. Begärd plaacering i an
nslutning till specifik reedaktionell
artikell medges ej. Företag so
om inte skötter sina betaalningsålägg
ganden gent
ntemot
tidningen Turist eller
e
dess äg
gare Svenskka Turistföreningen, fårr inte annonnsera.

Ansvaarig utgivaree bär ansvarr för allt maaterial som bifogas
b
tidn
ningen, ävenn
reklam
mbilagor ochh annat med
dskick. En kkomplett ko
opia av mateerial som beegärs
införaas ska därförr vara tidnin
ngen tillhannda i god tid
d innan tryck
kstart, lämppligen
senastt datum för annonsernaas materialddag. Ansvariig utgivare kan
k för att ppröva
annonnsens eller medskickets
m
s innehåll, bbegära att fåå ta del av sk
kiss/dummyy/avdrag
redan vid bokninggsförfrågan
n.
Anno
onspolicy för katalo
ogen ”Upp
ptäck Sverrige”
Svensska Turistförreningens trryckta förteeckning över alla sina vandrarhem,
v
, hotell,
fjällstaationer och fjällstugor är öppen föör annonseriing. Annonsspolicyn förr
kataloogen ”Upptääck Sverige” är i grundden generös.. Det innebäär att förenin
ingen i
positivv anda prövvar all annon
nsering. Kat
atalogen disttribueras som bilaga tilll
tidningen Turist. Det innebärr att grundkkraven för annonsering
a
och ansvarrig
utgivaares roll är de
d samma so
om i annonsspolicyn förr tidningen Turist.

a
cy för Tidniingen Turistt tillkommer för ”Upptä
täck
Utöveer gällande annonspolic
Sverigge” att: annoonser för ko
onkurrerandde logiverkssamhet ellerr annonser ssom på
annat sätt kan skaada Svenskaa Turistföreeningens verrksamhet occh intressenn, inklusive
föreniingens bolagg, är inte tillåtna.
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