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Exponering och 
aktiveringserbjudanden

Göteborg Film Festival 2018
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Branschmedia

Göteborg Film Festival är den viktigaste bransch
mötesplatsen för nordisk filmindustri och inter
nationella branschbesökare med ett intresse för 
nordisk film. 

Utöver festivalprogrammet publicerar Göteborg Film 
Festival ett antal olika trycksaker som delas ut till 
 cirka 1800 ackrediterade nationella och internatio
nella gäster ur filmbranschen (regissörer, skåde
spelare, producenter, journalister, tekniker m.fl.) 

Samtliga branschtrycksaker är på engelska. Vill du 
rikta ditt budskap direkt till filmbranschen är en 
annons i någon av Göteborg Film Festivals bransch
kanaler helt rätt! 

Mötesplats för den  
nordiska filmbranschen



Tryckmaterial
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Industry Guide
Kommunicera direkt med branschen

Nordic Film Market

Gästmappen

Informationshäftet Industry guide innehåller nödvändig festival
information på engelska för branschen samt kontakt information 
till samtliga branschgäster. Häftet trycks i ca 1 800 exemplar och 
delas ut till alla ackrediterade nationella och internationella gäster 
ur filmbranschen.

Nordic Film Market är nordens största marknadsplats för ny 
nordisk film. Programhäftet trycks i ca 400 exemplar och delas 
ut till särskilt inbjudna internationella inköpare, distributörer och 
festivalrepresentanter.

Gästmappen delas ut till inbjudna gäster inom branschen på 
ankomstdagen. Mappen trycks i 500 exemplar och innehåller 
 festivalens välkomspaket med välkomstbrev, matkuponger 
 drinkbiljetter, ackrediteringar m.m.

Vi reserverar oss för att färg och form kan ändras.

Uppslag
Industry guide, 296 × 210 mm ................23 200:–
Nordic Film Market, 296 × 210 mm .....12 500:–

Halvsida
Industry guide, 182 × 115 mm ................... 7 600:–
Nordic Film Market, 124 × 87 mm  .......... 5 000:–

Helsida
Industry guide, 210 × 260 mm ................13 300:–
Industry guide, insida fram .......................17 100:–
Industry guide, insida bak .........................16 100:–
Industry guide, baksida ...............................19 400:–
Nordic Film Market, 148 × 210 mm ........ 7 600:–
Nordic Film Market, insida fram ............... 9 800:–
Nordic Film Market, insida bak ................. 9 100:–
Nordic Film Market, baksida ....................11 700:–
Gästmapp, baksida .......................................15 000:–

Leverans av material (kan komma att ändras): 
Maila original till: sales@goteborgfilmfestival.se
Sista bokningsdag: 5 januari
Sista materialdag: 12 januari
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Pris för budskap i ackrediteringspåsen (maxformat A4) .........10 300:–

Pris för tryckt logotyp på ackrediteringsband ................................30 700:–

Ackrediteringspåsen

Ackrediteringsband

I ackrediteringspåsen som delas ut till närmare 1800 ackre
diterade branschgäster finns det möjlighet att lägga ner sitt 
budskap och kommunicera direkt med branschen.

Tillsammans med Göteborg Film Festivals logotyp trycks ditt 
företags logotyp på banden som delas ut till 3 000 stycken 
ackrediterade besökare under festivalen. Gäster, press, artister 
och volontärer bär alla sin ackreditering i bandet. 
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Paket

Paket bransch

Stora
1 helsida programmet publik
1 uppslag Industry guide bransch
1 uppslag Nordic Film Market bransch
1 rektangelannons nyhetsbrev
1 budskap i Ackrediteringspåse

Pris: 95 100 kr  
Rabatt:  -20%

Totalpris: 76 100 kr

Mellan
1 halvsida programmet publik
1 helsida Industry guide bransch
1 helsida Nordic Film Market bransch
1 rektangelannons nyhetsbrev

Pris: 70 000 kr  
Rabatt:  -15%

Totalpris: 59 500 kr

Lilla
1 tredjedelssida programmet publik
1 halvsida Industry guide bransch
1 halvsida Nordic Film Market bransch
1 rektangelannons nyhetsbrev

Pris: 33 700 kr  
Rabatt:  -10%

Totalpris: 30 330 kr

Alla priser är inklusive reklamskatt.
Festivalen är inte momspliktig.
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Kontakt

Göteborg Film Festival 2018

Mediasäljare
Kimia Padellaro

Direktnr: +46 (0) 3133 93 015
Epost: sales@goteborgfilmfestival.se

Postadress
Olof palmes plats
S413 04 Göteborg
Sweden

Besöksadress
Heurlins plats 9
S413 01 Göteborg


