
	

SYS	annonspriser	Segeljakten	&	Årsbok	
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 med drygt 300 medlemmar och är viktig för segelsportens kulturella 
värden. En annons i tidningen Segeljakten och Årsboken är i allra högsta grad ett kulturellt bidrag.  
 
Räckvidd och upplaga 

• SYS ger ut tidningen Segeljakten 3 ggr per år samt Årsbok. Segeljakten är en tidning med 
hög kvalité och innehåller reportage om klassiska båtar och aktuellt inom området som t ex 
kappseglingar. Årsboken skildrar året som gått samt har en förteckning med fotografier och 
beskrivningar på alla medlemsbåtar.  

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

• Årsboken distribueras till medlemmar och andra intressenter med början vid båtmässan Allt 
för Sjön alternativt vid årsmötet. De medlemmar som inte hämtar ut sin matrikel, får den 
hemskickad till brevlådan. Dessutom säljs Årsboken via utvalda bokhandlare som 
Hedengrens och NK. 

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. 

 
Prislista och annonsalternativ 

Annonser köps i ett årspaket om 3 införande i Segeljakten och en gång i Årsboken. 
Annons bokas före 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 Glöm inte att ange 

kontaktperson om det skulle vara några frågor kring annonsen. 
• Annonsörer kan välja samma utformning på annonsen i Segeljakten som i 

matrikeln, eller så kan annonserna utformas olika om så önskas. 
• SYS kan bistå med utformning av annonsoriginal till självkostnadspris. 

Kontakt och annonsbokning 
• För bokning av annons, annonsoriginal och fakturafrågor, var god kontakta 

föreningens kassör Henrik Kjellberg, 070 – 674 14 26, kassor@sailyachtsociety.se 


