
 
 

Annonspriser Segeljakten och SYS matrikel 2018  
 

Sail Yacht Society (SYS) bildades 1990 med syfte att bevara de äldre segeljakter som finns i 

landet. Föreningen skall tillvarata båtarnas och medlemmarnas intressen, bidra till att lösa 

gemensamma problem, ordna kappseglingar och eskadrar.  

SYS är en ideell förening och är viktig för segelsportens kulturella värden. En annons i tidningen 

Segeljakten eller medlemsmatrikel är i allra högsta grad ett kulturellt bidrag. SYS har ca 170 

medlemmar med registrerad båt och 100 stödmedlemmar. 

 

Segeljakten räckvidd och upplaga 

• Medlemstidningen Segeljakten utkommer 3 ggr per år. 

• Nytt för i år 2018 är att första numret av tidningen kommer ut i april, detta för att ge plats för 

matrikeln som kommer att komma ut årligen i början av året, se nedan. 

• Segeljakten sprids via prenumeranter, annonsörer, mässor, medlemsträffar samt 

båtklubbar. Dessutom finns segeljakten i PDF-format på hemsidan för nedladdning. 

• Den fysiska upplagan är 1500 och totala antalet läsare är 5000. 

Matrikel 

• Matrikeln utkommer från och med i år med årlig utgivning.  

• Matrikeln kommer att distribueras till medlemmar och andra intressenter med början vid 

Båtmässan Allt för Sjön. De medlemmar som inte hämtar ut sin matrikel vid mässan, 

kommer att få den hemskickad till brevlådan. 

Annonsering på hemsidan 

• I samtliga annonseringsalternativ ingår också plats för logotyp inkl en kort presentation på 

föreningens hemsida sailyachtsociety.se med länk till annonsörens hemsida. 

Prislista 

• Annonser i Segeljakten bokas för ett kalenderår (3 nummer). Fakturering sker vid utgivning 

av nr 1. 

• Annons i matrikeln bokas för 2018 års matrikel.  

Annonsalternativ 

Annonsformat Satsyta Segeljakten Pris Segeljakten Satsyta Matrikeln Pris Matrikeln 

Helsida B 210 H 280 mm 6 000 kr B 170 H 210 mm 6 000 kr 

Halvsida B 210 H 140 mm 4 000 kr B 170 H 105 mm 4 000 kr 

Kvartsida: B 105 H 140 mm 2 500 kr B 85 H 105 mm 2 500 kr 

 

 



 

 

 

Rabatt 

• Vi vill uppmuntra till annonsering i både Segeljakten och Matrikeln, och har därför sänkt 

priserna för annonsering i Matrikeln, men höjt något för Segeljakten så att priserna hamnar 

på samma nivå. Dessutom utökar vi rabatten till dem som väljer att annonsera i båda. 

• De annonsörer som väljer att publicera en annons i både Segeljakten och Matrikeln får 25 

% rabatt på totalsumman. Annonsformaten kan kombineras på valfritt sätt. T ex en helsida i 

Segeljakten och en halvsida i matrikeln kostar tillsammans 7.500 kronor.  

 

Annonsmaterial Segeljakten och matrikeln 

• Original skall skickas in i tryckoptimerad PDF med bilder i CMYK 

• Alla original mailas till segeljakten@sailyachtsociety.se Glöm inte att ange 

kontaktperson om det skulle vara några frågor kring annonsen. 

• Skicka annonsmaterialet i god tid, gärna före 2017-12-31. 

 

 

Kontakt 

• För frågor kring annonsens utformning och tekniska frågor kring tryck mm hänvisas 

till Tor Malm, 070 – 858 32 35 eller tor.malm@systemtryck.se.  

 

 

 

Annonsbokning 

• För bokning av annons och fakturafrågor, var god kontakta föreningens kassör 

Bengt Hunyadi, 0708 – 38 25 26, kassor@sailyachtsociety.se 
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