Stim-magasinet Huvudtidning
Allmänt
Stim är med drygt 7 000 anslutna musikskapare och musikförlag Sveriges största
musikorganisation. Stim-magasinet är tidningen för alla människor som aktivt sysslar med musik.
Här finns en mångfald av musikaliska genrer representerade, tidningen rapporterar om allt från
nutida konstmusik, via pop, jazz, visa, dansband och schlager, till tyngsta metal. Tidningens
redaktionsråd och dess skribenter har ett unikt kunnande om musikskapandets alla aspekter och
tidningen når en mycket stor del av målgruppen låtskrivare och tonsättare – oavsett om det rör sig
om glada amatörer eller världsstjärnor på högsta nivå.

Innehåll
Stim-magasinet presenterar på ett lättillgängligt sätt musikskaparnas arbete och vardag.
Stimanslutna musikskapare är just nu enormt framgångsrika. Sverige är enligt en undersökning den
främsta nationen i världen när det gäller att skriva topplistemusik – vilket gör att det alltid finns
mycket spännande att rapportera om. Återkommande teman, kopplade till det musikaliska
skapandet, är kreativitet, pengar och upphovsrätt.

Läsare och statistik
Stim-magasinet är på 32 sidor och ges ut fyra gånger om året. Det första numret 2015 kommer i
mars, och därefter kommer nya nummer i juni, september och december. Den tryckta upplagan är
på drygt 65 000 ex och tidningen distribueras över hela landet.
Distribution/målgrupper
- Stims drygt 7 000 anslutna musikskapare och musikförlag, både i Sverige och 6 andra länderMusikbranschen, regionalt och nationellt
- 25% av Stim-magasinets läsare är 70-talister, 20% är födda på 60-talet och 20% på 80-talet. Den
största ålderskategorin efter dessa är 50-talisterna som utgör 12%. Den snabbast växande gruppen
är de som är födda på 90-talet, vilka utgör 4% av läsarna. Majoriteten av målgruppen har positiva
varumärkesassociationer. 76% av Stims medlemmar är nöjda eller mycket nöjda med Stim.
- 80% av läsarna är män och 20% kvinnor.
- Distribueras direkt hem till drygt 60 000 av Stims anslutna musikskapare och musikförlag
- Distribueras till studieförbund, bibliotek, kommuner, kulturnämnder och kulturskolor
- Distribueras till riksdagsledamöter, journalister och andra beslutsfattare och opinionsbildare

Övrigt
Stim är en XSSKRYVUlWWVRUJDQLVDWLRQPHGIOHUlQDQVOXWQDPXVLNVNDSDUHRFKPXVLNI|UODJL
6YHULJHRFKXWODQGHW'HWlUHQHNRQRPLVNI|UHQLQJXWDQYLQVWLQWUHVVHVRPUHSUHVHQWHUDU
OnWVNULYDUHNRPSRVLW|UHUWH[WI|UIDWWDUHRFKPXVLNI|UOlJJDUH)|UGHUDVUlNQLQJI|UYDOWDU6WLP
UlWWLJKHWHUWLOOPXVLNRFKWH[W8SSGUDJHWlUDWWVHWLOODWWPXVLNVNDSDUQDInUVNlOLJWEHWDOWI|UVLWW
DUEHWH'HWJ|U6WLPJHQRPDWWNQ\WDLKRSGHVRPVNULYHUPXVLNHQPHGGHI|UHWDJRFK
RUJDQLVDWLRQHUVRPJ|UGHQWLOOJlQJOLJI|UDOODGHVRPO\VVQDU*HQRPVLWWLQWHUQDWLRQHOODQlWYHUN
KDQWHUDU6WLPlYHQUlWWLJKHWHUWLOOGHQPXVLNDOLVNDYlUOGVUHSHUWRDUHQ Se www.stim.se
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UTGIVNING
Nr

Utgivningsdag

Materialdag

1/16
2/16
3/16
4/16

2016-03-16
2016-06-01
2016-09-28
2016-12-07

2016-02-08
2016-04-25
2016-08-22
2016-10-31

PRISER
Baksida, 210x235 mm + 3 mm utfall
Sid 2, 210x270 mm + 3 mm utfall
1/1-sida, 210x270 mm + 3 mm utfall

21 000:19 500:18 000:-

1/2-sida liggande, 185x120 mm
1/2-sida stående, 90x245 mm

10 000:10 000:-

1/4-sida liggande, 185x60 mm
1/4-sida stående, 90x120 mm

6 000:6 000:-

ANNONSBOKNING
Marina Övergren, AnnonsKraft,
0651-169 55, marina@annonskraft.se

TEKNISKA UPPLYSNINGAR
Tidningsformat: 210x270 mm
Satsyta: 188x245 mm
Rastertäthet: 150 linjer/tum

Utfallande: 210x270 mm + 5 mm utfall
Fyrfärgsskala: CMYK
Upplaga: 65 000 ex

Tryckfärdigt material mailas till asa@annonskraft.se (max 10MB)
Ansvarig utgivare: Karin Jihde

Redaktör: Krister Insulander
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