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Exponering och 
aktiveringserbjudanden

Göteborg Film Festival 2019
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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
branschkanaler helt rätt! 

Mötesplats för den  
nordiska filmbranschen
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Industry Guide

Nordic Film Market

The Industry Guide gives industry guests a summary of the festival, 
it has all the information they might need on screenings, seminars, 
parties, practical information, contact information to all industry 
guests and much more. Approximately 1800 copies is producerade 
and distributed to accredited national and international guests 
from the film industry.

Nordic Film Market is our international marketplace and a
networking venue for the international and Nordic film industry.
It serves as a platform for networking and business and gives an 
overview of the latest trends and upcoming productions from
Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.
Approximately 400 copies is produced and distributed to invited 
international buyers, distributors and festival representatives.

TV Drama Vision is a twoday event showcasing drama series from 
the Nordic countries with a global outlook. The brochure provides an 
overview and schedule of all the key note speakers, panels on current 
business trends, talents and more than 40 works in progress, projects 
in development and brand new promos that are presented during 
the event.  

Tv Drama Vision

Gästmapp
Gästmappen delas ut 
till inbjudna gäster inom 
branschen på ankomst
dagen.
Mappen trycks i 500 
exemplar och innehåller 
 festivalens välkomspaket 
med välkomstbrev, mat
kuponger  drinkbiljetter, 
ackrediteringar m.m.

Leverans av material (kan komma att ändras): 
Maila original till: sales@goteborgfilmfestival.se
Sista bokningsdag: 5 januari
Sista materialdag: 15 januari

Uppslag
Industry guide, 420 × 260 mm .......................... 23 300:–
Nordic Film Market, 296 × 210 mm ................ 12 600:–
Tv Drama Vision, 296 x 210 mm ..................... 10.200:

Halvsida
Industry guide, 182 x 115 mm .............................. 7 700:–
Nordic Film Market, 148 × 105 mm ...................... 5 100:–
Tv Drama Vision 148 x 105 mm  ........................... 3 100:

Helsida
Industry guide, 210 × 260 mm ................................... 13 400:–
Industry guide, insidan (framsidan)........................17 200:–
Industry guide, insidan (baksidan) .........................16  200:–
Industry guide, baksidan ..............................................19  500:–

Nordic Film Market, 148 × 210 mm .................. 7  700:–
Nordic Film Market, insidan (framsidan) ............... 9  900:–
Nordic Film Market, insidan (baksidan) ................. 9  200:–
Nordic Film Market, baksidan ...................................13  700:–

Tv Drama Vision, 148 x 210 mm ..................... 5 700 :
Tv Drama Vision, baksidan ....................................... 14 700 :

Gästmappen, baksidan ................................................. 15 100:–
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Digitalt

Inför och under festivalen håller vi våra branschbesökare
uppdaterade om allt som sker under festivalen med vårt
branschnyhetsbrev. Såväl praktisk information som
information om allt kul som händer under branschdagarna.

I nyhetsbrevet finns möjlighet att annonsera dels i rektangel och 
i panoramaformat.

Filmfestivalens
nyhetsbrev till branschen!

Specifikationer för 
annonsmaterial: 
Endast statisk gif eller jpg 
fungerar i våra nyhetsbrev (för 
animerade banners eller flashfiler 
hänvisar vi till webbannonsering 
på goteborgfilmfestival.se. 

Leverans av material: 
Maila original till 
sales@goteborgfilmfestival.se
Sista materialdag: Avstämning 
med Göteborg Film Festival 
beroende på datum för utskick

Panorama
560×150

Rektangel
270×150

Rektangel
270×150

Festivalen är inte momspliktig.

Köp 4 annonser  
betala för 3!

Erbjudande:  

Period:     Pris per utskick:
Annonsformat Panorama, 560 x 150 px
Årets tema 1/10–30/11   10.000 : 
Förköp biljetter jul 3/12–28/12  10.500 :
Programsläpp & festival 31/12–15/219 11.200 : 

Annonsformat Rektangel, 270x 150 px
Årets tema 1/10–30/11   6.000 :  
Förköp biljetter jul 3/12–28/12  6.500 :
Programsläpp & festival 31/12–15/219 7.600 :

Native Advertising:
Vid prisförfrågan vänligen kontakta mediasäljaren.
Mail: sales@goteborgfilmfestival.se
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Digitalt

goteborgfilmfestival.se
Syns där det händer på vår hemsida!

Vår hemsida www.goteborgfilmfestival.se är det levande
fönstret utåt för  Göteborg Film Festival året om!
På sidan ges  tydlig festivalinformation och  kontinuerliga
upp dateringar om kringarrangemang året om.

Webbannonsering på hemsidan är ett garanterat sätt att nå våra 
branschbesökare med ert budskap. Det är dit alla våra besökare 
vänder sig för information, aktuella uppdateringar och intressant 
filmrelaterat content. Hemsidan har en aktiv webbredaktör som ser 
till att innehållet ständigt är aktuellt.

Specifikationer för annonsmaterial: 
Webbanners levereras helst i:
jpg, gif eller flash, max 20 mb

Leverans av material: 
Maila original till 
 s ales@ goteborgfilmfestival.se

Kontakt:
Kimia Padellaro
sales@goteborgfilmfestival.se
03133 93 0 15

Annons 1: 1920 × 1080 px. Vxl. 5 ggr.* Antal sidvisningar i snitt per vecka Pris per vecka
1/9–31/9     5.000    3.000 :

Annons 2: 318 × max 600 px. Vxl. 5 ggr.*
Årets tema 1/10–30/11   10.000    5.000 :
Förköp biljetter jul 3/12–28/12  25.000    7.000:
Programsläpp & festival 31/12–15/219 125.000    10.000 :

Annons 3: 897× max 260 px. Vxl. 5 ggr.*
Årets tema 1/10–30/11   10.000    6.000 :
Förköp biljetter jul 3/12–28/12  25.000    8.000 :
Programsläpp & festival 31/12–15/219 125.000    11.000 :

Annons 4: 952 × max 260 px Vxl. 5 ggr.*
Årets tema 1/10–30/11   10.000    7.000 :
Förköp biljetter jul 3/12–28/12  25.000    9.000 :
Programsläpp & festival 31/12–15/219 125.000    12.000 :

* Varje annons placeras i en kö bestående av 
max 5 st  annonser och visas var 5:e sidvisning. 

Annons 1

Annons 2

Annons 4

Annons 3
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Digitalt

Kanalen är synlig med rörligt material på festivalens alla
festivalplatser, såsom biografer och branschhotellet.

Annonsmaterialet visas på skärmarna under festivalveckan och 
varvas med redaktionellt innehåll från filmfestivalen.
Kanalen har en aktiv redaktör som ser till att innehållet ständigt är 
aktuellt.  Det redaktionella materialet innehåller nyheter från
festivalen samt information om branschdagarna, biljettillgång, 
vilka filmer som visas etc.

Beräknat antal evenemangsbesök på festivalplatserna där
innehållet på våra skärmar visas är ca 160.000 st besök.

Specifikationer för eget  
rörligt annonsmaterial: 
•	 1920 × 1080 px 

•	 Ingen audio 

•	 Mp4videoformat

Leverans av material: 
Maila original till: sales@goteborgfilmfestival.se
Sista materialdag: 19 januari 

Priser för exponering:
Pris för 5 sekunders reklamfilm ................................................................17 900:–
Pris för 10 sekunders reklamfilm .............................................................24 000:–

*  Perioden avser festivalveckan, 25 januari–4 februari 2019. Annonsen visas ca 7–10 ggr/timme och beräknat 
antal evenemangs besök är ca 160 000 st (baserat på förra årets siffror).

Festivalen är inte momspliktig.

Festivalskärmar
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Pris för budskap i ackrediteringspåsen (maxformat A4) .........10 400:–

Pris för tryckt logotyp på ackrediteringsband ................................36 500:–

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
(Period: Programsläpp & festival)
1 budskap i Ackrediteringspåse

Pris: 89 260 kr  
Rabatt:  -20%

Totalpris: 71 408 kr

Mellan
1 halvsida programmet publik
1 helsida Industry guide bransch
1 helsida Nordic Film Market bransch
1 rektangelannons nyhetsbrev
(Period: Programsläpp & festival)

Pris: 52 700 kr  
Rabatt:  -15%

Totalpris: 44 795 kr

Lilla
1 tredjedelssida programmet publik
1 halvsida Industry guide bransch
1 halvsida Nordic Film Market bransch
1 rektangelannons nyhetsbrev
(Period: Programsläpp & festival)

Pris: 33 700 kr  
Rabatt:  -10%

Totalpris: 30 330 kr

Alla priser är inklusive reklamskatt.
Festivalen är inte momspliktig.



9

Kontakt

Göteborg Film Festival 2019

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


