Göteborg Film Festival 2021

Exponering och
aktiveringserbjudanden

Nordens största
filmfestival
Göteborg Film Festival erbjuder attraktiva exponerings- och aktiveringsmöjligheter för företag och organisationer som vill nå en stor filmintresserad publik. Genom en bredd av olika kanaler kan ni nå festivalens
deltagare med ert budskap på ett relevant och intressant sätt.
Göteborg Film Festival har sedan starten 1979 utvecklats till ett av Sveriges
största kulturevenemang och en betydelsefull aktör i filmbranschen.
Festivalen pågår över hela Göteborg under elva dagar i månadsskiftet
januari-februari och visar hundratals nya filmer i olika sektioner och genres
från hela världen. Därtill arrangeras diverse kringarrangemang, seminarier,
konserter och publiksamtal med regissörer och skådespelare. Varje år bjuds
erkända filmskapare och skådespelare till Göteborg för att möta publiken.
Alicia Vikander, Juliette Binoche, Stellan Skarsgård och Mads Mikkelsen är
några av stjärnorna som gästat Göteborg Film Festival de senaste åren.
PUBLIKEN
Göteborg Film Festival har en stor, engagerad och trogen publik där 99% vill
återkomma. Många bor omkring Göteborg, har en universitetsutbildning och
ett stort intresse för film, kultur, musik, mat och resor. Publiken har ett brett
åldersspann och en aning högre representation hos kvinnor. Våra målgruppsundersökningar visar att ni på filmfestivalen dels möter den trogna och
återkommande filmfestivalbesökaren som regelbundet tar del av ett stort
kulturutbud i Sverige, och dels även en yngre målgrupp av ”early adopters”
som är miljömedvetna och tidiga med att anamma nya trender.
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FILMFESTIVAL I CORONATIDER
Nästa Göteborg Film Festival, 29 januari - 8 februari 2021, planeras genomföras med filmvisningar på biografer runt om i Göteborg med anpassning
efter rådande omständigheter. Antal bokningsbara platser i biografsalongerna styrs av aktuella regler för sittande publik och varje visning kommer
att genomföras med tydliga anvisningar och guidning av publik vid in- och
utsläpp. I tillägg till filmvisningar på biograf kommer ett utökat digitalt festivalerbjudande erbjudas de besökare som inte har möjlighet att ta sig till
biograf. Filmfestivalen 2021 planeras att marknadsföras och kommuniceras
i minst lika stor omfattning som tidigare år, vilket innebär lika goda möjligheter att synas med filmfestivalen gentemot en filmintresserad publik.

Tryckmaterial

Festivalprogrammet
Festivalprogrammet är en absolut nödvändighet för alla
festivalbesökare. Här återfinns det kompletta programmet
över filmer, seminarier, evenemang och fester.
96 % av besökarna läser programmet, de flesta tre gånger eller
oftare. Programmet trycks i ca 50 000 exemplar och distribueras
över hela Sverige, främst via biografer. I Stockholm (50 platser),
Göteborg (350 platser) och Malmö (20 platser) sprids det dessutom
på bibliotek, universitet, restauranger, caféer och barer från mitten
av januari till mitten av februari.
Programmet är gratis för alla och har visat sig vara en publikation
som besökarna håller hårt i och i många fall sparar även långt
efter festivalens slut. Göteborg Film Festival erbjuder annonsörer
exponering i programmet enligt följande (se sida 4).
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Tryckmaterial

Annonsering i
festivalprogrammet
Uppslag
420 × 260 mm ������������������������������������������������������������������������������������� 75 900:–
Uppslag sid. 2–3 �������������������������������������������������������������������������������� 93 400:–
Begärd tidig placering, t.o.m. sid. 30 ������������������������������������ 82 400:–
Helsida
210 × 260 mm ������������������������������������������������������������������������������������� 35 600:–
Insida omslag �������������������������������������������������������������������������������������� 53 000:–
Begärd tidig placering, t.o.m. sid. 30 ������������������������������������ 64 100:–
Baksidan, 210 × 260 mm ������������������������������������������������������������ 63 900:–

Distribution
Göteborg Film Festivals egen distribution

Halvsida
Stående: 89 × 237 mm ������������������������������������������������������������������� 24 100:–
Liggande: 182 × 115 mm ������������������������������������������������������������� 24 100:–

Specifikationer för annonsmaterial:
Annonsen ska lämnas som högupplöst PDF och
skapas 100% i förhållande till det avtalade utrymmet.
Typsnitt och bilder skal vara inkluderade i filen och
färger ska defineras enligt europaskalan i fyrfärg
(CMYK). Vid helsidesannons, 5 mm utfall.

Tredjedels sida
Stående: 91 × 144mm �������������������������������������������������������������������� 13 800:–
Liggande: 182 × 72 mm ���������������������������������������������������������������� 13 800:–

Fjärdedels sida
Liggande:182 × 54 mm ������������������������������������������������������������������ 10 800:–

Sjättedels sida
89 × 72 mm ����������������������������������������������������������������������������������������������� 8 400:–

Alla priser är inklusive reklamskatt. Festivalen är inte momspliktig.

4

Upplaga och läsare:
50 000 ex, ca 120 000 läsare, ca 630 000 exponeringar
Kontaktkostnad = 0,61 - 0,06 KR

Utgivning
7 januari (kan komma att ändras)

Tryck:
ICC-profil: ”PSO Uncoated ISO12647 bas”.
Fyrfärgs-tryck, CMYK.
Raster: 133 linjer/300 dpi (s/v 200 dpi).
Papper: Graphoinvent (obestruket).
Leverans av material (kan komma att ändras):
Maila original till:
louise.la.ek@goteborgfilmfestival.se
Sista bokningsdag: 11 december
Sista materialdag: 13 december
För frågor och mer information
vänligen kontakta Louise La Ek
Mail: louise.la.ek@goteborgfilmfestival.se
Telefon: 031-33 93 015

Tryckmaterial

Native Advertising
i festivalprogrammet

Presented by Fristads Kansas

Jury
The Jury consists of Swedish cinematographer Ita Zbroniec-Zajt;
Kurdish-Norwegian filmmaker Hisham Zaman; administrative

and artistic director of CPH:PIX Jacob Neiiendam; and Icelandic
scriptwriter Margrét Örnólfsdóttir.

Fristads Kansas has manufactured professional workwear
since 1925. Fristads Kansas
durable and functional products are aimed for craftsmen,
industrial workers and service
staff, but fits equally well for
film crews.

Berätta om ert varumärke med redaktionellt innehåll

“We have to be able to
deliver under all conditions”

Göteborg Film Festival erbjuder möjligheten till
native advertising med specialskrivet innehåll

Every day as a field producer entails
new challenges and anything can happen. Under such conditions you need
to be able to deliver no matter what
situation arises.

som är relevant för läsarna och syftar till att

Staffan Stam currently works as a segment producer at the production company STO-CPH. Every week he leads a
team that is thrown into wildly varying
productions where they alternate between complicated outdoor shoots and
close-up interviews.
– The most important thing in my
profession is to constantly be prepared
and flexible. We often arrive at the
shooting location with an idea that
seems great in the script phase, but
when you’re actually there on site it
turns out that nothing works. Suddenly
it starts raining buckets or you discover
that long-distance flights from Sturup
airport to the USA cross the forest

påverka och förstärka beteenden hos Göteborg
Film Festivals publik och dina kunder.
Materialet sponsormärks men skrivs och formges av
Göteborg Film Festivals medarbetare, för att säkra

where you intend to shoot.
The people working with Staffan Stam
have chosen a workplace that many others avoid. For him, the cameramen and
sound technicians, the work situation is
the charm.
– We do everything from documentaries to Top Model. Many people in this
sector choose to specialize on particular
types of productions, but I find the
most personal development through
being hurled into new environments
each day. It’s the variation that’s fun – to
juggle numerous tasks at the same time.
In order to tackle shootings where
anything can happen, Staffan not only
needs to be able to rely on the ability
of people in his team delivering when
necessary, they also need to be able to
rely on their equipment.
– As shooting producer, it’s my job to
make sure that everyone is prepared
for the day’s shoot, that you have the

right clothes for demanding outdoor
shooting. For my team, above all for the
sound technician and the cameraman,
functional clothing is very important.
It’s a matter of having clothes that
are easy to move in, shoes that you
can stand in for a whole day, but also
clothes that give you easy access to
equipment stored in your pockets.
Although the profession often means
the team is exposed to great ordeals,
it’s not the physical challenges that are
most difficult.
– The biggest challenge is never related
to technical or practical details, anyone
can learn the craft. The great challenge
is meeting people. You have to make
everyone feel that they’re given attention and to feel comfortable in front of
the camera, to make them forget that it’s
about TV. Only when everything clicks
do you have what makes the little TV
organism begin to breathe.
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att materialet upplevs som en naturlig förlängning
av festivalprogrammets övriga innehåll.

Upplaga och läsare:
50 000 ex, ca 120 000 läsare,
ca 630 000 exponeringar

Genom native advertising i Göteborg Film Festivals
festivalprogram skapar vi tillsammans effektiv och

Distribution
Göteborg Film Festivals egen distribution

långsiktig kommunikation med ett riktat budskap till
en tydligt definierad målgrupp för att säkra maximal

Utgivning
7 januari (kan komma att ändras)

effekt för din annonsering.
Native advertising erbjuds även på hemsidan
och i våra nyhetsbrev. För mer info se sida 8 och 11.
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Priser
Helsida 210 × 260 mm ���������������������� 42 100:–
Pris är inklusive reklamskatt, festivalen är inte momspliktig.

För frågor och mer information
vänligen kontakta Louise La Ek
Mail: louise.la.ek@goteborgfilmfestival.se
Telefon: 031-33 93 015

Sámi Blood

Little Win

Sameblod

Racism and colonial injustice in Amanda Kernell’s visually striking

debut about a Sami

teenage girl named Elle Marja, who dreams of an utterly different
life. The 1930s in
Sápmi. 14-year-old Elle Marja attends a boarding school for Sami
children, where she is
the subject of harrassment as well as studies in racial biology. Feeling
betrayed, rebellious
and adventurous, she decides to forsake her Sami identity and
make a new life for herself
in the south. She steals her teacher’s clothes and gets on a train
to Uppsala. Lene Cecilia
Sparrok’s pitch-perfect performance as Elle Marja is sure to leave
no one untouched in this
deeply moving film, combining astonishing northern nature scenery
with keen observations
on the many faces of colonialism. Jonas Holmberg
Director: Amanda Kernell. Fiction. Sweden/Denmark/Norway. 2016
. Runtime: 110 min. Nordic
Premiere.

The Man Mesteren
Stunning about the male ego in a father-son drama set in the
international artist scene
in Copenhagen. Søren Malling shines in the role as the internationally
renowned artist
Simon, who with natural authority runs his studio. His is the fixed
star everyone listens to,
but still becomes noticeably upset when an assistant happens
to wear the same shirt as
him. His son Casper (Jakob Oftebro) hasn’t been in contact with
him and when he finally
shows up, tensions immediately arise, since it turns out Casper
is also in the world of art.
With a humorous tone Charlotte Sieling portrays the exploits of
both these cultural men in
existential duel of artists. Tobias Åkesson
Director: Charlotte Sieling. Fiction. Denmark. 2017. Runtime: 94

min. Nordic Premiere.

An independent 12-year-

own to search for their b
likes to ride horses and ha
everyday things and is pro
who has to console her m
and leaves. After a rattlin
to come along when she is
happy, but it’s a hard thing
sionate film about growin
only being a child yourself

Director: Selma Vilhunen. Fic

Handle wi

A self-occupied adoptive fa
son in a strongly moving dr
ago Arild Andresen won the
he’s back with a film dealin
what can a father do when
years’ public debate about in
tormented offshore worker K
metimes understands a little

Director: Arild Andresen. Fictio

Tryckmaterial

Limiterade
ytor
Ackrediteringsband
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.
Pris för tryckt logotyp, 100 x 12 mm, �����������������������������������������������������39 000:–

Budskap i ackrediteringspåse

Exponering på röstkort

Syns med budskap eller erbjudande i ackrediteringspåsen som

Syns med annons på röstkorten som delas ut under finalen av

delas ut till närmare 1800 ackrediterade branschgäster samt till

”Startsladden”. Annons på baksidan av röstkort i A5-format.

ca 400 volontärer och personal.
Pris för budskap/sampling (maxformat A4)������������������������������������ 10 400:–

Annons 148 × 105 mm �������������������������������������������������������������������������������������5 000:–

Priser är inklusive reklamskatt, festivalen är inte momspliktig.
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Digitalt

goteborgfilmfestival.se

Pris per vecka

Syns där det händer på vår hemsida!
Vår hemsida www.goteborgfilmfestival.se är det levande

Sidvisningar i
snitt per vecka

fönstret utåt för Göteborg Film Festival året om! På sidan ges
tydlig festivalinformation och kontinuerlig uppdatering om

September

5000

Okt-Nov

10.000

festivalpublikmed ert budskap. Det är dit alla våra besökare vänder

December

25.000

sig för information,aktuella uppdateringar och intressant filmrela-

Jan-Feb

125.000

kringarrangemang året om.
Webbannonsering på hemsidan är ett garanterat sätt att nå vår

terat content. Hemsidan har en aktiv webbredaktör som ser till att

Annons 1: 318 × max 600 px.
Okt-Nov
December
Jan-Feb

3500:7500:10.000:-

Annons 2: 897× max 260 px.
Okt-Nov
December
Jan-Feb

3500:7500:11.000:-

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

4000:8000:12.000:-

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

innehållet ständigt är aktuellt.

Pris är inklusive reklamskatt, festivalen är inte momspliktig.

Annons 1

Specifikationer för annonsmaterial:
Webbanners levereras helst i:
jpg, eller gif, max 20 mb
Annons 2

Annons 3

Leverans av material:
Maila original till
louise.la.ek@goteborgfilmfestival.se
Kontakt:
Louise La Ek
Mail: louise.la.ek@goteborgfilmfestival.se
Telefon: 031-33 93 015
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Digitalt

Native Advertising
på hemsidan
På hemsidan www.goteborgfilmfestival.se erbjuder vi
möjligheten till native advertising med specialskrivet innehåll
som är relevant för målgruppen och syftar till att påverka och
förstärka beteenden hos Göteborg Film Festivals publik och
dina kunder.
Materialet annonsmärks men skrivs och formges av Göteborg Film
Festivals medarbetare, för att säkra att materialet upplevs som en
naturlig förlängning av hemsidans övriga innehåll.
Genom native advertising på Göteborg Film Festivals hemsida
skapar vi tillsammans effektiv och långsiktig kommunikation med
ett riktat budskap till en tydligt definierad målgrupp för att säkra
maximal effekt för din annonsering.
Native advertising erbjuds även i festivalprogrammet och i våra
nyhetsbrev. För mer info se sida 5 och 11.
För frågor och mer information vänligen kontakta Louise La Ek
Mail: louise.la.ek@goteborgfilmfestival.se, Telefon: 031-33 93 015
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Native advertising på hemsidan���������������������������� 21 100:–
Festivalen är inte momspliktig.

Digitalt

Festivalskärmar
Syns med rörligt material på 20 olika festivalplatser, såsom
biografer och den publika Festivalarenan. Skärmarna är oftast
placerade väl 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

Rörligt budskap
på festivalskärmar

och biljettillgång.
Priser för exponering:
Pris för 5 sekunders reklamfilm �������������������������������������������������������������� 18 000:–
Pris för 10 sekunders reklamfilm ����������������������������������������������������������� 24 100:–
* Perioden avser festivalveckan, 29 januari–8 februari 2021. Annonsen visas ca 7–10 ggr/timme
Festivalen är inte momspliktig.

Specifikationer för eget
rörligt annonsmaterial:
• 1920 × 1080 px
• Ingen audio
• Mp4-videoformat
Leverans av material:
Maila original till: louise.la.ek@goteborgfilmfestival.se
Sista materialdag: 15 januari
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Digitalt

Filmfestivalens
nyhetsbrev

Rektang e l
270× 150

R e ktang e l
2 70× 150

Filmfestivalens nyhetsbrevet skickas ut till ca 18 000 prenumeranter och tillika filmfestivalens publik. Nyhetsbrevet skickas
ut varje månad under hela året och mer frekvent när festivalen
börjar närma sig.
Panoram a
56 0× 150

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

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 (v. 7 - v. 39)���������������������������������������������������������������������������� 10.100 :Annonsformat Rektangel, 270x 150 px
v. 40-v.48 ����������������������������������������������������������������������������������������������� 6.100 :-

v. 49-v. 52 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 6.600 :v. 1-v. 6 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 7.600 :Övr. tid (v. 7 - v. 39) ������������������������������������������������������������������������������ 6.100 :För bokning eller mer information vänligen kontakta Louise La Ek
louise.la.ek@goteborgfilmfestival.se
Festivalen är inte momspliktig.
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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:
louise.la.ek@goteborgfilmfestival.se
Materialdag enligt överenskommelse
med Göteborg Film Festival beroende
på datum för utskick.

Erbjudande:
Köp 4 annonser
betala för 3!

Event

Programsläpp
Var på plats när programmet släpps!
Programsläppet är ett arrangemang där vi bjuder in besökarna till
att ta del av årets filmprogram under festliga former. I år släpps
programmet den 7 jan.*
Inbjudan går bland annat ut till våra medlemmar och bland kvällens
publik hittar ni vår mest lojala och hängivna målgrupp. Dessa sätter
stort värde i att identifiera sig med filmfestivalen och programsläppet är
första kontakten med årets filmfestival.
Festivalens programgrupp presenterar årets godbitar och tipsar om sina
favoriter från årets festivalprogram. I samband med programsläppet
ger vi nu er chansen att möta publiken på plats i en miljö där förväntan
hänger i luften och stämningen är på topp.
Det finns möjlighet att sampla produkter under evenemanget, informera
om ett erbjudande eller skapa en aktivering i kön eller under kvällen.
För bokning eller mer information vänligen kontakta
Louise La Ek, louise.la.ek@goteborgfilmfestival.se, 031-33 93 015
Pris för köaktivering, programsläpp ��������������������������������������������������������������������� 8 600:–
Pris för samplingsrättighet, programsläpp ������������������������������������������������������ 8 600:–

* Datumet kan komma att ändras
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Tryckmaterial
Event

Eventyta och aktivering
på biograf Draken
Under festivalveckan finns gott om utrymme och möjlighet att
möta publiken. Exempelvis i form av köaktivering till något av
våra biljettsläpp eller vid insläpp till någon av festivalens största premiärer. Möjlighet finns också att boka en egen eventyta i
foajén till festivalens största biograf Draken.
Eventyta innebär utrymme i Drakens foajé. Ytan disponeras med
fördel under hela festivalperioden med start på lördagen den 29
januari. Kontakta oss för mer information om tillgängliga datum!
Kontakt: Louise La Ek
louise.la.ek@goteborgfilmfestival.se, 031-33 93 015

Pris eventyta under en dag, biograf Draken ������������������������������������������������������������������ 15 500:–
Pris eventyta under första helgen (2 dagar), biograf Draken ������������������������������ 25 000:–
Pris köaktivering, biograf Draken ��������������������������������������������������������������������������������������������� 8 600:–
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Paket

Paket
Stora

Mellan

Lilla

1 uppslag festivalprogrammet

1 helsida festivalprogrammet

1 halvsida festivalprogrammet

1 webbannons (annons 2 vid program-

1 webbannons (annons 2 vid program-

1 webbannons (annons 2 vid program-

släpp & festival)

släpp & festival)

släpp & festival)

1 digital annons på festivalskärm 10 sek

1 digital annons på festivalskärm 5 sek

1 rektangelannons nyhetsbrev

1 panoramaannons nyhetsbrev

1 rektangelannons nyhetsbrev

(programsläpp & festival)

(vid programsläpp & festival)

(programsläpp & festival)

Pris: 121 300 kr
Rabatt: –20 %

Pris: 71 200 kr
Rabatt: -15 %

Pris: 41 700 kr
Rabatt: -10 %

Totalpris: 97 040 kr

Totalpris: 60 520 kr

Totalpris: 37 530 kr

Webb-paket
1 webbannons 897 x max 260 px. (1v. Okt-Nov)
1 webbannons 897 x max 260 px. (1v. Dec)
2 panoramaannons nyhetsbrev (Jan-Feb)
Pris: 35 100 kr
Rabatt: –10 %

Totalpris: 30 240 kr
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Exponeringspaket kan även utformas enligt särskilda önskemål.
Vänligen kontakta Göteborg Film Festival för mer information.
Louise La Ek, louise.la.ek@goteborgfilmfestival.se, 031-33 93 015

Kontakt

Göteborg Film
Festival 2021
Mediasäljare
Louise La Ek
Direktnr: +46 (0) 31-33 93 015
E-post: louise.la.ek@goteborgfilmfestival.se

Postadress
Olof palmes plats
S-413 04 Göteborg
Sweden

Besöksadress
Heurlins plats 9
S-413 01 Göteborg
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