
Annonsstorlek pris ex moms   mått, satsyta   mått, tryckyta med utfall

uppslag 14.000 kr 328 x 230 mm 340 x 242 + 5 mm utfall runt

baksidan 10.000 kr 150 x 230 mm 170 x 242 + 5 mm utfall runt

helsida   8.000 kr 150 x 230 mm 170 x 242 + 5 mm utfall runt

halvsida, ligg   5.000 kr 150 x 112 mm

halvsida, stå   5.000 kr 72 x 230 mm

kvartssida, stå   3.000 kr 72 x 112 mm

kvartssida, ligg  3.000 kr 150 x 53 mm

sjättedelssida 2.000 kr 72 x 72 mm

åttondelssida 1.500 kr 72 x 53 mm

Utgåva #1 #2 #3 #4

Bokning senast 21 jan 22 april 19 aug 21 okt

Annonsleverans 24 jan 25 april 22 aug 24 okt

Tidningen ute 18 feb 20 maj 16 sep 18 nov

Mått och priser (utfall enbart uppslag och helsidor)

LEVERANS
Mejla till annons@lira.se.
Leverera tryckfärdig PDF 
med alla färger och bilder i cmyk,  
300 dpi, typsnitt inbäddade. 
Namnge gärna filerna med ditt  
(annonsörens) namn + mått.  
Exempel: ”jazzfestivalen_72x112.pdf”.

Frågor kring  
teknik och leverans:
Mattias Malmgren
annons@lira.se
031-134410

ANNONSVILLKOR
I annonspriset ingår en snabb kontroll av 
digitalt levererat material. Därefter ska 

Utgivning, upplaga & lämningstider
Lira Musikmagasin utkommer med fyra nummer per år.
Beräknad upplaga 2022: 2 500 tryckta exemplar plus digitala editioner. 

 

Med Lira – ofta kallad Sve-
riges bästa musiktidskrift 
– når du som annonsör en 
passionerat musikintresse-
rad läsekrets. 

Lira är sedan 1994 
ett självklart forum för de 
svenska och även nordiska 
scenerna för folkmusik, 
jazz, visa, roots- och världs-
musik.

Ett unikt magasin av in-
ternationell klass med höga 
journalistiska ambitioner.

Lira Musikmagasin finns 
även tillgänglig i en digital 
edition där vi möter en 
delvis ny läsekrets, bland 
annat via prenumerations-
tjänsten Readly.

Det mer nyhetsinriktade 
Lira.se har 10-20 000 
unika besökare/mån och 
erbjuder separata an-
nonsmöjligheter i form av 
banners. Välj där mellan 
toppbanner (bred annons 

i sidhuvudet), högerban-
ner i sidospalten eller en 
mobilanpassad variant. 

Hör med oss för priser, 
tider och mått!

För bokning eller andra 
frågor kontakta vår annons-
säljare:

ELISABETH TINGDAL 
elisabeth@lira.se

031-84 21 82
0703-96 74 93

OBS vid utfall! 
Limbindningen 
äter upp ca 5 mm 
i innerkant så håll 
gärna 6 mm fritt i 
både höger och 
vänster marginal 
vad gäller loggor, 
text och andra 
betydelsebärande 
element.
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