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Film- och TV-bransch
Exponeringserbjudanden

Göteborg Film Festival 2020
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Branschmedia

Göteborg Film Festival är Nordens ledande 
filmfestival och en primär mötesplats för film- och 
tv-branschen. Under festivalens branschevent 
presenteras det allra senaste inom nordisk film 
och dramaserier. 

Utöver festivalprogrammet publicerar Göteborg 
Film Festival ett antal trycksaker som delas ut till 
festivalens 2000 ackrediterade inköpare, producen-
ter, regissörer, manusförfattare och andra branschex-
perter.

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! 

Nordens största 
mötesplats för branschen

Byta ut texten
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Industry Guide

Nordic Film Market

Festivalens Industry Guide ger en sammanfattning av festiva-
len och innehåller all praktisk information våra branschgäster 
behöver om visningar, seminarier, fester, filmerna och dramase-
rierna i tävling och mycket mer. Guiden, som omfattar omkring 
60 sidor, trycks i ca 2000 exemplar och delas ut till festivalens 
ackrediterade branschdeltagare från hela världen.

Nordic Film Market festivalens marknad för nordisk långfilm 
och mötesplats för den nordiska och internationella filmbran-
schen som deltar i festivalen. Under marknaden presenteras 
ny och kommande film från de nordiska länderna, nya talang-
er och trender. Katalogen ger en information om allt innehåll i 
marknadens program, kontaktinformation till deltagarna, mm. 
Ca 400 exemplar trycks upp och delas ut till ackrediterade 
internationella köpare, distributörer och festivalrepresentanter. 

TV Drama Vision är ett årligt två-dagars konferens med 
fokus på dramaserier från de nordiska länderna som riktar 
sig mot en global publik. Broschyren ger information om 
programmet med talare, paneler och aktuella affärstrender, 
talanger och över de omkring 40 dramaserier som presen-
teras under konferensen. Broschyren trycks i omkring 400 
exemplar. 

Tv Drama Vision

Gästmapp
Gästmappen delas 
ut till inbjudna gäster 
inom branschen på 
ankomstdagen.
Mappen trycks i 500 
exemplar och innehåller 
 festivalens välkomspa-
ket med välkomst-
brev, matkuponger 
 drinkbiljetter, ackredite-
ringar 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 ................................................. 23 400:–
Nordic Film Market, 296 × 210 mm ...................................... 12 700:–
Tv Drama Vision, 296 x 210 mm...........................................10 300:-

Halvsida
Industry guide, 182 x 115 mm ...................................................7 800:–
Nordic Film Market, 148 × 105 mm .........................................5 200:–
Tv Drama Vision 148 x 105 mm .............................................. 3 200:-

Helsida
Industry guide, 210 × 260 mm ................................................. 13 500:–
Industry guide, insidan (bak/framsida) ............................. 16 300:–
Industry guide, baksidan ............................................................. 19 600:–

Nordic Film Market, 148 × 210 mm .........................................7 800:–
Nordic Film Market, insidan (bak/framsida) .....................9 300:–
Nordic Film Market, baksidan ..................................................13 800:–

Tv Drama Vision, 148 x 210 mm.............................................5 800 :-
Tv Drama Vision, baksidan ......................................................14 800 :-

Gästmappen, baksidan ...............................................................15 200:–
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Digitalt

I våra nyhetsbrev når du den nordiska och internationella 
branschen. Före och under festivalen skickar vi regelbundna 
nyhetsbrev till våra cirka 5000 prenumeranter om vårt bransch-
innehåll, programreleaser och specialaktiviteter samt praktisk 
information om den kommande festivalen.

Nyhetsbrev till 
bransch

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
v. 40-v.48     10.100 :- 
v. 49-v. 52     10.600 :-
v. 1-v. 6 .       11.300 :- 
Övr. tid (18/2 - 30/9)    10.100 :-

Annonsformat Rektangel, 270x 150 px
v. 40-v.48     6.300 :-  
v. 49-v. 52     6.600 :-
v. 1-v. 6 .       7.600 :-
Övr. tid (18/2 - 30/9)    6.100 :-

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

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



Tryckmaterial

5

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, eller gif, max 20 mb

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

Kontakt:
Elin Axelsson
sales@goteborgfilmfestival.se
031-33 93 0 15

Annons 1

Annons 2

Annons 4

Annons 3

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

Sidvisningar i 
snitt per vecka
September  5000 st

Okt-Nov  10.000 st

December  25.000 st

Jan-Feb  125.000 st

Annons 1: 1920 × 1080 px.
September

Annons 2: 318 × max 600 px.
Okt-Nov
December
Jan-Feb

Annons 3: 897× max 260 px.
Okt-Nov
December
Jan-Feb

Annons 4: 952 × max 260 px. 
Okt-Nov
December
Jan-Feb

Pris per vecka

1500:-

3000:-
7000:-
10.000:-

3500:-
7500:-
11.000:-

4000:-
8000:-
12.000:-
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Digitalt

Specifikationer för eget  
rörligt annonsmaterial: 
• 1920 × 1080 px 

• Ingen audio 

• Mp4-videoformat

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

Priser för exponering:
Pris för 5 sekunders reklamfilm ................................................................18 000:–
Pris för 10 sekunders reklamfilm .............................................................24 100:–

*  Perioden avser festivalveckan, 24 januari–3 februari 2020. 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.

Festivalskärm på 
Scandic Rubinen
Kanalen är synlig med rörligt material på 20 olika festivalplatser, 
såsom biografer och den publika Festivalarenan. Ofta synliga för 
köande besökare!

Annonsmaterialet visas på skärmarna under festivalveckan och 
varvas med information om festivalen. Det redaktionella materialet 
innehåller nyheter från festivalen samt information om filmstarter 
och biljettillgång.

Beräknat antal evenemangsbesök på festivalplatserna är 
ca 160.000 st besök under hela veckan.

Kontaktkostad 5 sek reklamfilm= 0.11 kr
Kontaktkostnad 10 sek reklamfilm= 0.15 kr

Film- och TV-bransch
Exponeringserbjudanden
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Pris för tryckt logotyp på ackrediteringsband ................................36 600:–

Pris för tryckt logotyp på ryggen GFF festivalhood ....................25 200:–

Ackrediteringsband

Profilkläder:  Festivalhood

Gör ditt företag synligt med er logotyp på  ackrediteringen som 
3000 ackrediterade besökare bär under festivalen. Gäster, press, 
artister och volontärer bär sin ackreditering i bandet.

Gör draken sällskap på ryggen av Göteborg Film Festivals tröja. 
Upplaga: 400 st (GFF:s hela personalstyrka). Personal som bär 
festivalhooden rör sig under festivalen i hela Göteborg samt på 
uppmärksammade evenemang. CREW

Logotyp

Specifikationer för annonsmaterial 
Logotype 100 x 12 mm
Material: Vävd polyester
Längd: (inkl. krok när bandet är ihopsatt) 55 cm
Färg på band: Svart. Logotyp och text får gärna 
göras i vitt. 

Leverans av material: 
Maila original till: sales@goteborgfilmfestival.se
Sista materialdag:  14 december

Pris för budskap i ackrediteringspåsen (maxformat A4) .........10 400:–
Pris för tryckt logga på påsen ...................................................................15 000:–

Ackrediteringspåsen
I ackrediteringspåsen som delas ut till närmare 1800 ackredite-
rade branschgäster finns det möjlighet att lägga ner sitt bud-
skap och kommunicera direkt med branschen. Påsarna används 
även av GFF:s 400 volontärer och personal. 
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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 v. 
under dec-jan)
1 budskap i Ackrediteringspåse

Pris: 89 700 kr  
Rabatt:  -20%

Totalpris: 71 760 kr

Mellan
1 halvsida programmet publik
1 helsida Industry guide bransch
1 helsida Nordic Film Market bransch
1 rektangelannons nyhetsbrev
(1 v. under dec-jan)

Pris: 53 000 kr  
Rabatt:  -15%

Totalpris: 45 050 kr

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

Pris: 26 800 kr  
Rabatt:  -10%

Totalpris: 24 120 kr

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

Göteborg Film Festival 2020

Mediasäljare
Elin Axelsson

Direktnr: +46 (0) 31-33 93 015
E-post: sales@goteborgfilmfestival.se

Postadress
Olof palmes plats
S-413 04 Göteborg
Sweden

Besöksadress
Heurlins plats 9
S-413 01 Göteborg


