
Ditt buDskap genom  
mellansverige
på tåget
 TRAFIKERAR STOCKHOLM GÖTEBORG
UPPSALA KARLSTAD ÖREBRO VÄSTERÅS 
GÄVLE MOTALA FALUN SKÖVDE HALLSBERG  
ENKÖPING BORLÄNGE LEKSAND TROLLHÄTTAN 
AVESTA SANDVIKEN ALLINGSÅS BORLÄNGE LEKSAND
LUDVIKA  FAGERSTA  MORA RÄTTVIK LINDESBERG ÅMÅL BÅLSTA
ÄNGELSBERG SKINNSKATTEBERG SURAHAMMAR TÄLLBERG STORVIK LAXÅ FRÖVI…
TOTALT 160 AVGÅNGAR FRÅN 80 STATIONER VARjE DAG 
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Den stora ytan  

på tåget ger  stora 

 möjligheter för 

stora idéer….

U
tom

h
u

s kan
 göra u

n
derverk…

   

DekorFoliering  

365publishing.se2



…och stora 

 kampanjer med 

den där extra 

WOW-faktorn
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IKEA väljer  

tåget när nytt 

 varuhus öppnar  

i Borlänge

DekorFoliering  
case IKea borlänge
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”HÖG IMPACT 

OCH STOR  

SPRIDNING”  

IKEA:s mediabyrå MEC  

om mediavalet 
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STOR DEL AV MELLANSVERIGE

Vi arbetar ihop med Tåg i bergslagen / Tågkompaniet och Tågab. 
De trafikerar tillsammans nio län i Mellansverige, från Västra 
 götaland i söder till  Dalarna i norr.  Från göteborg i väster till stock-
holm i öster. Hela regionen trafikeras med ca 160 avgångar per dag 
från totalt 83  stationer. 

3,2 miljoner resande beräknas under  innevarande år. 

6 miljoner resande förväntas nås år 2020. Det är både  
en region och trafik i tillväxt. (TiB) 

Drygt 1,7 miljoner bor i trafikområdet (SCB 2011)  
+ Stockholm och Göteborg  

ca 100 miljoner besök görs årligen på stationerna i  trafikområdet  
(stockholm och göteborg ej inräknat).  
Det motsvarar ca 160.000/dag. (Källa: Jernhusen) 

ca 100 miljoner resor säljs inom kollektivtrafiken varje år  
i området. stockholm och göteborg ej inräknat. (SCB 2011)

tåg i bergslagen har 26 tågset 

tågab har 4 tågset

stockholm

göteborg

Uppsala
arlanda

Karlstad

skövde

Örebro

Västerås

gävle

borlänge

Motala
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en stark region  
FÖr DITT bUDsKap  
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Du-dunk… du-dunk… du-dunk…   
Tåget med sina pendlare och andra resenärer klyver det  mellansvenska 
 landskapet,  passerar städer, byar och motor leder längs vägen.  
Det är ett  effektivt och lönsamt kommunikationssätt för ditt företag. 

kombinationen resande och mediaytor på 
tåg är självklar. Varför inte – i området, med 
sina 50 kommuner, finns några av Sveriges 
 största städer. Här säljs 100 miljoner resor  
i kollektivtrafiken varje år.

för kanalval, mediayta och värde för 
 pengarna som även ger resultat, tänk på 
tåget. Här finns inga intetsägande ytor, här 
kommer inga budskap bort i sorlet från 
andra. Här finns den form av utomhusmedia 

som just nu rusar iväg vad gäller antalet 
reklam  in vesteringar.

just det: utomhusmediet. Utanpå tåget, 
längs hela den 100 meter blanka stål
kroppen eller delar av den, och inomhus. 
Välexponerad marknadsföring för pendlare 
dag efter dag, med andra resenärer dess
utom. De ser, de minns och lär. Och de är 
dina nya kunder.

100 miljoner besök görs 
på stationerna i området. 
Varje år.  
(Göteborg + Stockholm ej medräknat)

»

3,2  miljoner resande  varje år!
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Titta! Här kommer ditt företag rullande. Det bromsar in enligt  
tidtabellen med ett gnissel. släpper av resenärer och släpper på nya.  
Ditt budskap i ständig rörelse, på väg till sina kunder. 

vi pratar om att klä ett tåg 10 meter 
långt… eller 100. Ett långt budskap att läsa 
på långt avstånd, kanske från en bil, ett fält 
eller längs en motorväg. Eller ett  snabbt 
och effektivt budskap att läsas på nära 
håll. Av resenärerna som kliver av eller på 
vid stationen. Din nya produkt, tjänst eller 
erbjudande.

att klä ett tåg kallar vi helfoliering, 
eller ”full wrap”. Det är färg och form som 
 fraktas från en punkt till en annan med 
många ögon på sig. En avlång reklamplats 
som bär ett och  samma reklambudskap är 
ett medium som  väcker uppmärksamhet 
och drar många blickar till sig, stillastående, 
i rörelse eller när det rullar in på  perrongen.

Den stora ytan på tåget ger 
 stora möjligheter för stora  
idéer och stora kampanjer 
med den där extra eftersökta 
WOW-faktorn.

»

DekorFoliering
pÅ regInaseT 
  

365publishing.se
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Här syns tre grundmodeller. Allt därimellan är möjligt. Det finns över 200 kvadratmeter tågyta att vara 
kreativ på. Tänk på att ytan kan betraktas på både kort och långt avstånd – vid perrongen eller på flera 
 hundra meters avstånd från t ex en väg. 

KING SIzE BANNER  
prIs FrÅn 25 .000 Kr/MÅn, MInsT 3 MÅnaDer 

WALL OF FAME 
prIs FrÅn 85 .000 Kr/MÅn , MInsT 3 MÅnaDer 

FULL WRAP
prIs FrÅn 100.000 Kr/MÅn , MInsT 3 MÅnaDer  

46 MeTer

8 MeTer
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KING SIzE BANNER 800 X 88 CM   
prIs FrÅn 25 .000 Kr/MÅn, MInsT 3 MÅnaDer 

DEKORFOLIERING   
pÅ regInaseT 
KIng-sIZe banner

8 MeTer

8 MeTer

JÄMFÖRELSE:
SOM EN HEL BUSSIDA
800 x 88 cm

Här syns KingSize bannern på en buss för att få referens på hur stor ytan är.  
I prisförslaget ingår två sådana ytor på en tågsida. Ditt budskap äger hela tågsidan.

v
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Hög impactStor räckvidd200 m2 mediayta  i rörelse
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Resandet är friden och tiden… och något att upptäcka  
medan det pågår. Ögat söker nya saker att upptäcka ombord 
på tåget. och det är just där och då du ska möta dem. 

reklambudskap ombord på tåg har 
 många fördelar: hög uppmärksamhet och 
lång lästid är två av dem.  Resenärerna 
på tåget har tid att uppmärksamma ditt 
reklambudskap, bearbeta texten och 
 bilderna. 
 Ombord på tåget finns få saker som 
distraherar, du har resenären för dig själv 
större delen av tiden. 

precis som vid annan marknadsföring  
av  samma sort, exempelvis i bussar och  
på tunnelbanan, kan du här enkelt och 
 effektiv nå en stor krets av blivande  
kunder på kort tid.

att annonsera ombord på tåget är ett 
starkt medium i sig men som vid andra 
kanalval är kombinationen starkast: att 
kombinera två mediaytor.

Få saker distraherar resenärerna 
under resan och endast en reklam-
plats per sida i varje avdelning  
gör att ditt budskap lätt når fram.  
Ombord på varje tåg finns 
12 reklamplatser.

»

o
m

bord – tid att u
pptäcka   

OMBORDREKLAM  
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StREAMER   
160 x 31 cm, 11 sT per TÅg. 242 yTor ToTalT jäMnT FÖrDelaDe ÖVer 132 aVDelnIngar
streamer är en långsmal skylt som är placerad mellan tak och vägg i tåget. Vår är rejält tilltagen 
och syns tydligt också på grund av belysning underifrån. Det långsmala formatet gör att den 
lämpar sig för att till exempel visa flera produkter efter varandra. 

Trycks på 2mm Forex-skiva, laminerad. synlig yta: 160 x 28 cm.

Alla priser är exkl moms. Priserna avser mediaytans kostnad. Tillkommer kostnad för tryck och montage.  
tryck och montagekostnad: 330 kr/st

MATERIAL
Tryckfärdig PDF leveras senast 14 dagar innan kampanjperiodens start.
Skicka till: ombord@365publishing.se  Även tekniska frågor rörande materialet skickas dit.  

AFFISCHtAvLA 
50 x 70 cm, 1 st per tåg
affischyta på vägg vid av- 
och påstigning. Klassisk 
affisch i metallram som 
sitter väl synlig. 
Trycks på 190 postergold 
affischpapper.
synlig yta: 50x70cm

ombord på tåget finns få saker som distraherar, du har resenären för dig själv större delen av tiden. 
Få och stora reklamytor gör att ditt budskap lätt når fram.

Få och stora  reklamytor ger  hög impact.

placering av streamers.

aFFIscHer, 50 x 70 cm.  

 TäcKnIng  TIDsperIoD anTal resor prIs TäcKnIng  TIDsperIoD anTal resor prIs

 50% 1 månad  250 000     8 500 100% 1 månad 250 000 16 000

o
m

bord – tid att u
pptäcka   
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prIslIsTa oMborDreKlaM  
Tåg i bergslagens trafikområde, 3 miljoner resor per år.  prIseX: 25% täckning i 3 mån = 11515 + 30 x 330 = 21.415

sTreaMers, 1 60 x 30 cm.   1 MåNAD 3 MåN  6 MåN  

 TäcKnIng  anTal sKylTar anTal resor Kr/MÅnaD KonTaKTKosTn anTal resor Kr/MÅnaD KonTaKTKosTn. anTal resor Kr/MÅnaD KonTaKTKosTn

 10% 12  250 000      7 500      0,30      750 000      5 419      0,22      1 500 000      3 328      0,13        

 25% 30  250 000      15 938      0,26      750 000      11 515      0,18          1 500 000      7 072      0,11    

 50% 61  250 000      27 094      0,22      750 000      19 575      0,16       1 500 000      12 022      0,10        

 75% 121  250 000      34 545      0,18       750 000      24 958      0,13       1 500 000      15 328      0,08    
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OMBORDSMAGASIN  o
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Läsandet, friden och tiden… och något att läsa ombord.  
Magasinet Hit & Dit har ett brett innehåll till en bred   
målgrupp: tågresenärerna.
få distraktioner 
Jämfört med andra mediaytor ger ombord
läsningen din annons större upp märksamhet 
och längre lästid tack vare få distraktioner 
ombord. 
 Resenären är ”din” och läser mer fokuserat 
än under en kortvarig resa med buss eller 
tunnelbana. Här har du möjlighet att nå en 
stor grupp människor medan tåget passerar 
station för  station för station…. 

drygt tre miljoner resenärer i nio län
Antal resenärer ökar stadigt och det beräknas 
under innevarande år bli 3,2 miljoner. 
 Tåg i Bergslagen/Tågkompaniet och Tågab 
trafikerar idag nio län i Mellansverige från Göte
borg i väster till Stockholm i öster. Från Västra 
Götaland i söder till  Dalarna i norr. Några av 
sveriges största städer finns här.
 Hela regionen trafikeras med 160  avgångar 
per dag från totalt 83  stationer.  

brett innehåll till bred målgrupp
Tågresenärer är en vid målgrupp. De är spridda 
över alla åldersgrupper och yrkesgrupper och 
med alla sorters utbildningar. 
 Hit&Dit utgår från det regionala  människor, 
företeelser och evenemang och med avstamp 
där tar vi läsaren vidare. Och varje nummer har 
ett givet tema. 

Här görs 3,2 miljoner resor varje år!
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OMBORDSMAGASIN   
pÅ TÅg I bergslagen/TÅgKoMpanIeT 
ocH TÅgab 

KVarTssIDa  
97 x 119 mm 
Pris: 6 950 kr

Uppslag 
430 x 260 mm + 6mm utfall
Pris: 27 950 kr

HelsIDa  
215 x 260 mm  
+ 4mm utfall
Pris: 16 950 kr
Baksida: 19 950 kr

HalVsIDa  
lIgganDe 
199 x 119 mm
Pris: 9 950 kr

HalVsIDa 
sTÅenDe  
97 x 244 mm
Pris: 9 950 kr

ÅTTonDelssIDa  
97 x 57 mm 
Pris: 3 750 kr

KonTaKTyTa  
46 x 46 mm 
Pris: 1 200 kr

prIslIsTa annonser oMborDsMagasIn
Magasinet ditribueras ombord på Tåg i bergslagens och Värmlandstrafiks tåg 

med drygt 3 miljoner resor per år. 110 avgångar per dag från 61 stationer  
i sex län. 

UtGIvNING 2015  
v5, v15, v24, v39, v47

Magasinet HIT & DIT produceras av 365 Publishing på uppdrag av  
Tåg i Bergslagen. 365 Publishing är ett mediaföretag i västerås.  
Marknadsföring, mediaförsäljning och tidningsproduktion är våra  
arbetsområden.

Kontakta oss gärna för mer information: hej@365publishing.se

MAtERIALDAGAR
Färdiga annonser: Måndagen 2 veckor innan utgivning.  
Material för annonsproduktion: Måndagen 3 veckor innan utgivning.

ANNONStRAFFIC 
Skicka den färdiga annonsen till: annons@hitodit.nu. 
Skriv ”Annonserade företagets namn, Magasinsnamn” i ämnesraden.
Material till annonsproduktion lämnas till annons@hitodit.nu
Även tekniska frågor rörande annonser skickas dit.  

tEKNISKt vIKtIGt!
Bildupplösningen ska vara 300 dpi i CMYK med max färgmättnad om 
280%. Använd ICC som laddas nedan.  
www.atta45.se - Fråga oss - ICC-profiler
välj profil för bestruket papper.

3,2  miljoner resande  varje år!

Priserna gäller till vidare. Alla priser är exkl moms och reklamskatt

365publishing.se
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MÅLGRUPPEN  
saMManFaTTnIng 

•  Kvinna (60%)

•  Högskole- eller universitetsutbildad

•  Sambo eller gift

•  Bor i villa

•  Hushållets inkomst > 500.000 

•  Körkort och bil

D
in

a n
ya ku
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der   
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59%  
KVINNOR

HUSHÅLLETS INKOMST

  < 250 000

  251 000–375 000 Kr

  376 000–500 000 Kr

  501 000–750 000 Kr

  751 000–1 000 000 Kr

   > 1 000 000 Kr

   vIll ej Ange

SySSELSäTTNINg

  egenFöreTAgAre

  AnSTÄllD

  STuDerAnDe

  PenSIonÄr

  ArBeTSSöKAnDe

  SjuKSKrIven

  FörÄlDrAleDIg

  AnnAn SYSSelSÄTTnIng

17%

3%

14%20%

10%

19% 17%

5%

15%

13%

3%
1%

0,3%
2%

61%

41%  
MäN

RESENÄRSSTATISTIK 
TÅg I bergslagens TÅg 

CIVILSTÅND

  gIFT 

  SAMBo

  SIngel

  AnnAT

38%

25%

28%

9%

BOENDE

  HYreSlÄgenHeT

  BoSTADSrÄTT

  rADHuS/KeDjeHuS

  FrISTåenDe HuS/vIllA

  AnnAT

32%

15%

6%

45%

2%

undersökningen gjordes på uppdrag av Tågkompaniet våren 2013.
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UTBILDNINg

  grunDSKolA

  gYMnASIeSKolA

  unIverSITeT/HögSKolA

  AnnAT

34%56%

2%

8%
RESMÅLET

  MellAn BoSTAD oCH ArBeTe

  TIll/Från MöTe I TjÄnSTen

   TIll/Från KonFerenS,  

KurS eTC I TjÄnSTen

  TIll/Från SKolA

  HÄlSA På SlÄKT oCH vÄnner

   AnnAn FrITIDSreSA/ 

nöjeSreSA 

  TIll/Från FrITIDSHuS

  AnnAT

12%

6%9%

24%

2% 11%
30%

6%

76%  
HaR BIL 26%  

HaR fLER 
äN EN BIL

OM aRBETE, I VILKEN SEKTOR?

  oFFenTlIg SeKTor

   BolAg HelÄgT Av STAT,  
KoMMun, eller lAnDSTIng

  BlAnDÄgT FöreTAg (PrIvAT

  PrIvAT FöreTAg

  orgAnISATIon

  AnnAT

3%

3% 11%

36%

4%

43%

RESENÄRSSTATISTIK 
TÅg I bergslagens TÅg 

undersökningen gjordes på uppdrag av Tågkompaniet våren 2013.
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exempel på kunder, stora som små

Kinnarps, Furuviksparken, Visit Värmland, Visit Gävle, Visit Västerås, Siljan Turism, IKEA, 

 Mälarenergi,  Högskolan i Gävle, Visit Värmland, Region Örebro, Mälardalens högskola,   

Karlstad universitet, Stora Enso, Dalarnas musuem, Skistar, Orsa Grönklitt, Tänndalen,   

Örebro kommun, Sabaton, Sunne kommun, Avesta kommun, Visit Södra Dalarna, Sala kom

mun, Arvika kommun, Köping kommun, Västerås flygplats, Destination Kristinehamn, Idre fjäll, 

 Jokkmokk, HSB, Riksbyggen, Peace&Love, SkidVM 2015.

365publishing.se18
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365publishing.se
Tel. 073-940 92 27  Mail: hej@365publishing.se   Adress: trefasgatan 3, 721 30 västerås

Vi bygger, paketerar och sprider ditt budskap
Redaktionell kommunikation 
Reklam & marknadsföring
Mediaytor på tåg

Kicki Rosén 
T.  070-860 39 66
kicki.rosen@365publishing.se

Thorbjörn Lindh
T. 073-940 92 27
thorbjorn.lindh@365publishing.se

kontakta oss FÖr mer inFormation oCH bokning


