
 

Välkommen att annonsera hos SYS  
SYS är en ideell förening med drygt 300 medlemmar med syfte att bevara våra äldre segeljakter. 

Föreningen ordnar träffar, studiebesök, kappseglingar och eskadersegling, samt ger ut tidningen 

Segeljakten och en Årsbok. Föreningens verksamhet finansieras via medlemsavgifter och 

annonsintäkter.  

 

Räckvidd och upplaga 

• SYS ger ut tidningen Segeljakten 3 ggr per år samt en Årsbok.  

• Segeljakten är en tidning med hög kvalité och innehåller reportage om klassiska båtar och 

aktuellt inom området som t ex kappseglingar och renoveringar. 

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

båtklubbar. 

•  Årsboken skildrar året som gått samt har en förteckning med fotografier och beskrivningar 

på alla medlemsbåtar.  

• Årsboken distribueras till medlemmar och andra intressenter med början vid båtmässan Allt 

för Sjön. Dessutom säljs Årsboken via utvalda bokhandlare. 

Annonsbanner på hemsidan 

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

föreningens hemsida sailyachtsociety.se med länk till annonsörens hemsida. 

Samarbete 

• Vi har ett gott samarbete med våra annonsörer. Vi har under åren ordnat studiebesök, 

föredrag, särskilt kvällsöppet för SYS medlemmar mm. Ibland har våra generösa 

annonsörer bidragit till prisbordet vid kappsegling. 

Prislista och annonsalternativ 

Annonser köps i ett årspaket om 3 införande i Segeljakten och en gång i Årsboken. 

Annons bokas senast 31/12 avseende nästkommande år. 

 

Annonsformat Satsyta Pris  

Helsida B 210 H 280 mm 7 500 kr 

Halvsida B 210 H 140 mm 4 000 kr 

Kvartsida: B 105 H 140 mm 2 500 kr 

 

Annonsmaterial Segeljakten och matrikeln 

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

• Alla original mailas till segeljakten@sailyachtsociety.se  

• SYS kan bistå med utformning av annonsoriginal till självkostnadspris. 

Kontakt och 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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