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SVENSKA TURISTFÖRENINGENS  TIDNING 
är välkänd och älskad för sin goda läsning 
och spännande blandning av natur, frilufts-
liv och kultur – allt i syfte att inspirera till 
resor i Sverige. Här samsas vackra platser 
och guider till lockande miljöer med 
restips, äventyr och kunskap. Allt genom 
insatta reportage med välskrivna texter 
och högklassigt foto. 

I Turist finns allt fantastiskt Sverige har att 
erbjuda inom fjällvandring och friluftsliv, 
konst och konsthantverk, natur och arkitektur, 
mathantverk och evenemang. Vi bjuder på 
intressanta personporträtt lika väl som 
goda råd och tester kring köp av utrustning 
för friluftsliv och resa.

Tidningen är flerfaldigt prisbelönt för form 
och innehåll. Den startade 1933 och är en 
stor och stabil titel. Av tidningens 200 000 
läsare är flertalet medlemmar i Svenska 
Turistföreningen, STF. Tidningen finns 
också att läsa på föreningens 250 vandrar-
hem, fjällstationer och stugor. 

Våra läsare är aktiva och vet vad de vill 
ha. Turist är en vän i livet – precis som 
föreningen i sig. Intresset för naturturism 
och resor i Sverige är en starkt ökande 
trend just nu. STF är en förening som växer. 
Välkommen med på resan!

Anders Tapper, Chefredaktör

ANNONSSPECIFIKATION 2023

TIDNINGEN TURIST
SVERIGES STÖRSTA OUTDOOR- OCH RESEMAGASIN

FAKTA OM TURIST
Upplaga: 150 000 ex (2022)

Läsare: 233 000 (Orvesto 2022)

ANNONSBOKNING
Alex Simonsson

Tfn 08-545 160 63
alex.simonsson@stfturist.se

MATERIALSPECIFIKATION
Fil: Tryckanpassad PDF

Raster: 133 linjer/tum

Upplösning: 300 dpi

Färgmängd: Max 300 %

Färgprofil: LWC

Utfall: 5 mm 

Bindning: Limbunden

Tidningens skurna format:  
210x275 mm

ANNONSMATERIAL 
Tryckoptimerade PDF skickas till: 

annons@sb-media.se
Annonsproduktion debiteras från  
700 kr. Kontakta oss gärna för  
att få ett fast pris.

BILAGOR
Bilagor måste alltid annonsmarkeras. 
Ansvarig utgivare måste alltid  
godkänna en bilaga. Skicka därför  
en läsbar PDF i god tid till 
alex.simonsson@stfturist.se
Bilagor skickas direkt till tryckeriet:  
Sörmlands Printing Solutions 

Maxformat: 200x265 mm

Begärda placeringar 10% i prispåslag.

Turist är befriad från moms och  
reklamskatt.

Uppslag
Utfallande: 420 x 275 mm + 5 mm utfall  
79 800 kr

Omslag baksida
210 x 245 mm  
+ 5 mm utfall 
51 230 kr

Omslag 2 och 3
Utfallande: 210 x 275 mm  
+ 5 mm utfall 
46 960 kr

Helsida
Satsyta: 181 x 238 mm  
Utfallande: 210 x 275 mm  
+ 5 mm utfall 
42 700 kr

1/2-sida
Liggande: 181 x 116 mm  
Stående: 87 x 238 mm  
28 200 kr

1/4-sida
87 x 116 mm  14 800 kr

1/8-sida
87 x 55 mm  8 300 kr

Utgivningsplan 2023
NUMMER 1 2 3 4

Materialdag 17 jan 28 mars 15 aug 17 okt

Bilagor hos tryckeriet 31 jan 11 apr 29 aug 31 okt

Utgivningsdag 21 feb 2 maj 19 sep 21 nov


