
Uppslag 349x238 mm
Utfallande (streckad linje)
374x265 mm + 5 mm
Pris: 49 000 kr

Helsida insida 162x238 mm 
Utfallande (streckad linje)
187x265 mm + 5 mm
Pris: 29 000 kr

Halvsida liggande 162x116 mm 
Halvsida stående 78x238 mm 
Pris: 18 000 kr 

Helsida baksida 162x220 mm  
Utfallande (streckad linje)
187x235 mm + 5 mm 
Pris: 32 000 kr

Sveriges största 
padeltidning

Annonsera i

I magasinet når du en väldigt speciell målgrupp. En målgrupp som 
bara växer och blir större. Genom att annonsera hos oss kan du på 
ett enkelt sätt förmedla ditt budskap till 70 000 entusiaster, i olika 
åldrar, som dagligen tar sig till padelhallar. Tidningen är gratis och 
finns i över 50 anläggningar och butiker runt om i Sverige.

Tidningen är  
Sveriges största renodlade 
padelmagasin och en stor  
inspirationskälla för alla  

padelintresserade.

Förstasidan av premiärnumret som kom ut i juli.

• Padel är Sveriges snabbast  
växande idrott.

• Du når en stor köpstark  
målgrupp, som är välutbildad 
och tycker om det aktiva livet.

• Vi finns där läsarna är  
– i padelhallarna.

• Stor räckvidd.
• Ny, stark säljkanal.

Varför annonsera?Om Tidningen Padel
Ett kvalitetsmagasin om Sveriges nya 
folksport. Genom ett brett utbud av artiklar 
och reportage får läsarna efterlängtad 
information om såväl de senaste prylarna 
och köptips som träningsmetoder och de 
hetaste anläggningarna. Här får du också 
träffa sportens alla profiler – från de 
största stjärnorna till motionärerna. 
Alla bär en historia.

Pierre Henriksson 
070-819 86 84

pierre@tidningenpadel.se

Johan Fransson 
070-819 86 85

johan@tidningenpadel.se

Thomas Bergkvist 
070-780 31 06

thomas@tidningenpadel.se

Har under 30 år producerat mer än 1 200 magasin till ett stort antal företag och branscher.  
Inte minst sport via bland annat Vätternrundan (Tidningen Cykla, plus sajten Cykla.se), Svenska Handboll- 
 förbundet (Handbollsmagasinet) och Svenska Bandyförbundet (Bandymagasinet). Dessutom har vi  
producerat magasin inom exempelvis skog, trädgård, bostad, mat, järnväg, mässor, motion och husvagnar.

Om Mediaspjuth

Upplaga:  
30 000 ex.

Utgivning:   Under 2021 utkommer Tidningen Padel med två nummer. 
Därefter blir det ett nytt magasin varje kvartal.

Nr 1 | 2021: juli  Nr 2 | 2021: oktober

Nr 1 | 2022: januari Nr 2 | 2022: april
Nr 3 | 2022: juli  Nr 4 | 2022: oktober

Redaktionell helsida 
(Inklusive textproduktion)
Pris: 35 000 kr

Annonsformat


