MEDIEKIT
2022

OM KINGSIZE
Kingsize Magazine är Skandinaviens största tidning och digitala nyhetsportal,
Kingsizemag.se, vad gäller populärkultur inom musik, konserter/festivaler, film/
TV, sport, data/TV-spel, streetwear och samhälle/debatt.

KINGSIZE ÄR SVENSK HIP HOP/URBAN LIVSSTIL
Kingsize har sedan 15 år tillbaka arbetat med print, digitalt och event inom
populärkultur livstilen med ögon och öron mot gatan.
Vi kan allt om vår målgrupp och dess konsumtion och trender. Genom Kingsize
och alla våra kanaler samt nätvärk når du en medveten målgrupp med
storstadskänsla.
Kingsize är ett kreativt media så tveka inte att höra av er med idéer och
upplägg till Matthias.sjodin@kingsizemagazine.se

VI LÄSER KINGSIZE
Tack vare vår kärlek till kulturen och musiken har vi levererat nyheter på
ett trovärdigt sätt. Det är anledningen till att Kingsize är den självklara
källan för alla andra medier såsom SVT, SR, Aftonbladet, Expressen, TV4,
Metro osv vad gäller nyheter som rör hiphop. Våra skribenter, redaktörer
är ofta inbjudna till annan media som experter. Våra mycket trogna läsare,
besökare har vi lyckats behålla men även växa genom att vi i allt vi gör är
genomtänkt för läsarna.

70%
ålder 17-35
42% studerar
56% arbetar
2% annat

30%
ålder 19-32
45% studerar
55% arbetar
1% annat

65% bor i Stockholm, Göteborg och Malmö
90% använder Spotify, 50% dagligen
77% spelar någon form av digitalt spel
98% har en smartphone
Vi tillbringar 6h/dag online
Vi äger i genomsnitt 9 par sneakers

PLATTFORMAR – SOCIALA MEDIER
Kingsizemag.se
• Ca 60–70 000 unika/månad
• Ca 1 000 000 imps/månad
• Kingsizemag Facebook
• 26 900 fans varav 70% män, 30% kvinnor
• Räckvidd ca 250 000/månad, ca 70 000 interaktioner
@kingsizemag.se Instagram
• 20 700 följare
• Kingsize Twitter
• 5 000 följare
• Kingsize på Spotify
• 30 357 följare

PRISLISTA PRINT
STOCKHOLM

MATERIALSPECIFIKATION

Wrap

95 000:-

Uppslag

20 000:-

Helsida

12 000:-

• JPG/GIF/PNG med tillhörande landings URL + Klicktracker
• Inline HTML med tillhörande Landings URL + Klicktracker
• HTML5 zipfiler med tillhörande Landings URL + Klicktracker

Halvsida

8 000:-

Maxvikt 50 KB för Wallpaper 250 KB

Begärd placering kostar 50% extra på ordinarie priser.
RÄCKVIDD

m
)

Alltså inga Javascript taggar
Vi har specifika regler för annonser som levereras antingen i Inline html eller html5 zipfiler.

43.500 läsare

För att kunna samla alla clicks och tracks samt kunna gå runt ad-blockers så gäller följande:

MATERIALSPECIFIKATION
GODKÄNT DOKUMENTFORMAT
Digitalt annonsmaterial i
tryckoptimerad PDF
med inkluderade teckensnitt.
Färgläge: CMYK
Bildupplösning: 300 dpi
(streckbilder bör vara 1200
dpi)
Färgmängd: max 320%
Färgprofil: PSO MFC Paper
(ECI)

KONTAKT
Annonser skickas in via
www.hkm.se/skickamaterial
Materialet ska vara oss till
handa
senast den angivna materialdagen kl 12.
ANSVARSKLAUSUL
Kingsize kan inte ta ansvar
för material
som ej följer nämnda
specifikationer

Alla url:er behöver skrivas explicit i zip-filen eller inline html-koden
Url:erna ska inte laddas dynamiskt via javascript eller något liknande.
Innehållet av själva annonsen ska finnas i koden
Ingeting innehåll ska laddas dynamiskt via iframe, javascript eller liknande.
Javascript kan användas i koden för kundens egna tracking om så önskas.
Zip-filer ska inte ha någon djupare mapp-struktur
Om man packar upp en html5-zip så ska zip-filens filer visas direkt.
Huvudfilen (index.html) ska inte ligga i någon undermapp.

Bannerformat Materialsp
Wallpaper spec: Bredd: 1920 px höjd: 1140 px. Format: Helst jpg/ gif, men inline HTML samt HTML5
(max 250 kb) iaccepteras också. Kingsize redaktionella innehåll är 1036 px bred, lämna 442 px på varje sida (Höger/Vänster) Bakgrunden måste täcka hela bannerytan. Lämna INTE Kingsize redaktionella
yta tom/blank/transparent. Inkludera bakgrundsfärgen som en hex/html value. Vi behöver också en
backupjpg med tillhörande landingslänk samt klicktracker

ANNONSFORMAT PRINT

1/8
Åttondel
1 x 80 mm

1/4
sida stående
x 165 mm

PRISLISTA WEBB

1/1
Helsida
260 x 360 mm
(+5 mm utfall)
1/2
Halvsida liggande
227 x 165 mm

2/1
Uppslag
520 x 360 mm (+5 mm utfall)

2/1
Uppslag
520 x 360 mm (+5 mm utfall)

KONTAKT
STOCKHOLM
Kingsize Magazine
Södra Dryckesgränd 1
111 30 Stockholm
Matthias Sjödin
(Sales)
matthias.sjodin@kingsizemagazine.se
0709-96 99 45

UTGIVNINGSPLAN 2022
UTGÅVA

UTGIVNING

MATERIALDAG

Nr 1

17/Feb

02/Feb

Nr 2

27/Apr

12/Apr

Nr 3

15/Jun

31/May

Nr 4

21/Sep

06/Sep

Nr 5

16/Nov

01/Nov

Nr 6

14/Dec

29/Nov

