
Officerstidningen är Officersförbundets medlems-
tidning som utkommer åtta gånger om året med en 
upplaga på 21 000 exemplar. Våra läsare är en aktiv 
och attraktiv målgrupp. De är vana vid att fatta 
beslut, samarbeta och att motivera andra. De finns 
på arbetsledande roller inom Försvarsmaktens alla 
olika grenar; armén, flyget och marinen.

Officerstidningen ger en unik möjlighet att nå alla 
medlemmar, beslutsfattare och inköpare på FMV 

(Försvarets Materialverk), FRA (Försvarets Radio-
anstalt), FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut) och 
FortV (Fortifikationsverket). Ditt budskap syns i ett 

redaktionellt sammanhang med ett högt förtroende 
hos läsarna. Tidningen distribueras också till politiker 
och media och har fått en allt tydligare roll i den 
svenska försvarspolitiska debatten.

Tidningens moderna form ger mer utrymme för det 
fotografiska berättandet. Den uppskattas inte bara 
av läsarna utan tidningen blev också nominerad till 
Svenska designpriset och Årets tidskrift 2022.

Under våren 2021 lanserades vår nya hemsida med 
nya funktioner och nyhetsbevakning. Här ges också 
möjligheter för dig som vill nå våra läsare digitalt.

Här når du Försvarsmakten!

Nå 90%
av Sveriges
officerare!

ANNONSBOKNING BENGTSSON & SUNDSTRÖM MEDIA 08-442 00 13



*

* I mån av plats kan bokning ske efter bokningsstopp

Uppslag 37 000 kr
430 x 280 mm (+3 mm utfall)

Begärd placering 10% tillägg

Tidningen är befriad från moms och reklamskatt

Utgivningsplan 2023

Våra format

Baksida
215 x 240 mm

(+3 mm utfall)

1/1-sida
215 x 280 mm

(+3 mm utfall)

1/2-sida
190 x 118 mm

utfallande
215 x 138 mm
(+3 mm utfall)

1/4-sida
92 x 118 mm

utfallande
105 x 138 mm
(+3 mm utfall)

1/2-sida
92 x 245 mm

utfallande
105 x 280 mm
(+3 mm utfall)

1/1-sida 29 900 kr1/1-sida 23 900 kr

2:a, 3:e omslag 29 900 kr

1/2-sida 14 500 kr 1/4-sida 9 500 kr

Utgivning

v. 6

v. 14

v. 24

v. 37

v. 44

v. 50

Material

23/1

20/3

29/5

28/8

16/10

27/11

Bokning

16/1

13/3

22/5

21/8

9/10

20/11

Nr

1

2

3

4

5

6

NÅ DE SOM FÖRSVARAR SVERIGE

ANNONSBOKNING
Robin Zackrisson på Bengtsson & Sundström Media,
08-442 00 13 eller officerstidningen@bs-media.se
Meddela oss om du vill ha hjälp med materialframställning.

MATERIALINFORMATION
Tryckfärdig högupplöst PDF med inbäddade typsnitt
eller textkonturer. Bilder och logotyper bör hålla en
upplösning om 300 dpi samt vara i CMYK.

Leverans:   officerstidningen@bs-media.se
Tryckeri:     Ljungbergs Tryckeri AB 
Upplaga:     21 000 exemplar

OFFICERSTIDNINGEN.SE
Vår hemsida har fortsatt utvecklas och ger läsarna en tätare 
nyhetsuppdatering mellan tryckta utgåvor. Den ger också 
dig som annonsör och ditt budskap nya möjligheter att 
synas och nå målgruppen.

BILAGOR
Bilagor offereras separat utifrån vikt.

AVBOKNING
Avbokning ska ske senast på dagen för bokningsstopp. 
Avsteg från dessa villkor kan resultera i full debitering.

UTGIVARE
Officersförbundet är fack- och
yrkesförbundet för all anställd
militär personal och studerande till 
yrkesofficer. Anslutningsgraden är 
mycket hög, över 90% av Sveriges 
officerare är anslutna.

ANNONSBYRÅ
Bengtsson & Sundström Media,
Tjärhovsgatan 32, 116 21 Stockholm
08-442 00 13 / officerstidningen@bs-media.se

* Moms tillkommer vid annonsering på Officerstidningen.se

Pris per månad *

8 500 kr

6 500 kr

Storlek

852 x 262 px

271 x 271 px

Format

Artikelflöde

Sidopanel


