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Film- och TV-bransch
Exponeringserbjudanden

Göteborg Film Festival 2022
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Branschmedia

Nordens största 
mötesplats

Byta ut texten

Göteborg Film Festival är Nordens ledande filmfestival och en primär 
mötesplats för film- och tv-branschen. Här presenteras det allra senaste 
trenderna och nya nordiska filmer och dramaserier. 

Göteborg Film Festival publicerar flera profilerade trycksaker som delas ut 
till festivalens 2000 ackrediterade som består av producenter, agenter, distri-
butörer, fonder, filminstitut, regissörer, manusförfattare och annan bransch.

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!

GÖTEBORG FILM FESTIVAL 2022
Som så många tvingades vi tänka om och ställa om till en festival inom det 
digitala rummet. Utförandet fick väldigt mycket positiv respons, varför vi 
detta år fortsätter framåt med att skapa en hybrid festival. Fokus kommer 
ligga på de fysiska miljöerna och hur man kan nyttja dessa för att skapa ett 
värdefullt och väl paketerat digitalt besök för branschintresssenter från från 
hela världen.
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Industry Guide

Nordic Film Market

Festivalens Industry Guide ger en sammanfattning av festivalen och innehåller en guide till allt 
man behöver veta när man är branschgäst på Göteborg Film Festival.  Här finns praktisk informa-
tion, tablå och kalendarium över filmer, pressvisningar, seminarier och fester. I guiden finns också 
en presentation av årets festivalupplaga med tema, tävlingar och våra branschplattformar. Gui-
den, som omfattar omkring 40 sidor, trycks i ca 1500 exemplar. De delas ut till festivalens ackredi-
terade gäster som reser hit från hela världen. Guiden finns även tillgänglig för våra digitala gäster.

Nordic Film Market är den ledande marknaden för ny nordisk film i världen och en primär mötes-
plats för internationell filmbransch som reser till Göteborg. Under fyra intensiva dagar presente-
ras de allra senaste och kommande nordiska filmerna, nya kreativa talanger och vårt finansie-
rings-forum för filmer i utveckling. Här presenteras också festivalens årliga Nostradamus-rapport 
som blickar in i framtidens globala trender för film och tv-branschen. Nordic Film Markets tryckta 
program innehåller presentationer av filmer, projekt, fester, nätverksarrangemang och seminarier 
på marknaden, dagliga program och kontaktinfo. 450 tryckta exemplar delas ut till Nordic Film 
Markets exklusiva gäster och finns också tillgänglig i digital form på vår hemsida.

TV Drama Vision är festivalens snabbast växande varumärke. Det är en tvådagars-konferens med 
fokus på dramaserier som riktar sig till europeisk tv-bransch. Konferensen som äger rum på Stora 
Teatern har sålt slut fyra år i rad. Programmet presenterar senaste nytt kring kreativa trender, 
aktuella serier, affärsmodeller, branschnyheter i modererad form med gäster, talare och panel-
samtal. Under eventet presenteras även festivalens prestigefyllda manuspris för bästa nordiska 
dramaserie, Nordisk Film & TV Fond Prize. Programmet, vilket trycks i 450 exemplar, delas ut till 
alla deltagare och finns också tillgänglig i digital form på vår hemsida.

Tv Drama Vision

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

Halvsida
Industry guide, 182 x 115 mm ...................................................8 600:–
Nordic Film Market, 148 × 105 mm ......................................... 5 700:–
Tv Drama Vision 148 x 105 mm .............................................. 3 500:-

Spread
Industry guide, 420 × 260 mm ................................................. 25 700:–
Nordic Film Market, 296 × 210 mm ...................................... 14 000:–
Tv Drama Vision, 296 x 210 mm........................................... 10 600:-

Helsida
Industry guide, 210 × 260 mm ................................................. 14 900:–
Industry guide, insidan (back/front) .................................... 17 900:–
Industry guide, back ....................................................................... 21 600:–

Nordic Film Market, 148 × 210 mm .........................................8 600:–
Nordic Film Market, insidan (back/front) .........................10 200:–
Nordic Film Market, back ............................................................15 200:–

Tv Drama Vision, 148 x 210 mm.............................................6 400 :-
Tv Drama Vision, back ................................................................11 900 :-
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Digitalt

I våra nyhetsbrev når man den svenska och internationella 
film och tv-branschen. Vi skickar nyhetsbrev under året både 
engelska och svenska till våra cirka 7000 prenumeranter (varav 
2000 är svenska). Inför programsläpp och under högsäsong 
skickas nyhetsbrev i snitt  en gång per vecka, och februari till 
oktober en gång per månad. I nyhetsbreven består festivalens 
programnyheter, kända gäster, prisvinnare, tillkännagivande av 
branschprogram, webinars med mera. 

Nyhetsbrev till 
bransch

Panorama
560×150

Rektangel
270×150

Rektangel
270×150

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: 
william.fellbom@goteborgfilmfestival.se
Materialdag enligt överenskommelse 
med Göteborg Film Festival beroende 
på datum för utskick.

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 (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 William Fellbom
william.fellbom@goteborgfilmfestival.se

Festivalen är inte momspliktig.
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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  kontinuerlig upp datering om 
kringarrangemang året om.

Webbannonsering på hemsidan är ett effektivt sätt att nå festi-
valens ackrediterade besökare och filmbranschen i stort med ert 
budskap. Det är hit branschen vänder sig för nyheter, information 
och uppdateringar om Göteborg Film Festival och Nordic Film 
Market. Hemsidan är aktiv under hela året med ständigt aktuellt 

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

Leverans av material: 
Maila original till  
william.fellbom@goteborgfilmfestival.se

Kontakt:
William Fellbom
Mail: william.fellbom@goteborgfilmfestival.se
Telefon: 031-33 93 015 

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

Pris är inklusive reklamskatt, festivalen är inte momspliktig.

Annons 1

Annons 2

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

Annons 2: 952 × max 260 px. 
Okt-Nov
December
Jan-Feb

Pris per vecka

3500:-
7000:-
10.500:-

4000:-
8000:-
12.000:-

Sidvisningar i 
snitt per vecka
September  5000

Okt-Nov  10.000

December  25.000

Jan-Feb  125.000

Digitalt
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Digitalt

Festivalskärmar på 
festivalens biografer 
och Industry Centre 
på Scandic Rubinen
Festivalen har skärmar med rörligt material på 20 olika festival-
platser.  Annonsmaterialet varvas med information om program, 
biljetter, tablåer, fester samt branschnyheter på Industry Centre.  
Beräknat antal besök på festivalplatserna är ca 135 000 under 
festivalens tio dagar och ytterligare 30 000 under resten av årets 
evenemang. 

Film- och TV-bransch
Exponeringserbjudanden

Specifikationer för eget  
rörligt annonsmaterial: 
• 1920 × 1080 px 

• Ingen audio 

• Mp4-videoformat

Leverans av material: 
Maila original till: william.fellbom@goteborgfilmfestival.se
Sista materialdag: 15 januari 

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

*  Perioden avser festivalveckan, 28 januari–86februari 2021. Annonsen visas ca 7–10 ggr/timme

Festivalen är inte momspliktig.
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Pris för budskap/sampling (maxformat A4) ........................................... 10 400:–

Budskap i ackrediteringspåse
Inuti ackrediteringspåsen, som delas ut till närmare 2000 ackredi-
terade branschgäster, finns det möjlighet att placera sitt budskap 
och kommunicera direkt med branschen. Påsarna är genomskinliga 
och i miljöcertifierad plast. 

Pris för tryckt logotyp, 100 x 12 mm,  ............................................................... 60 000:–

Ackrediteringsband
Gör ditt företag synligt med er logotyp på ackrediteringen som 2500 
ackrediterade besökare bär under festivalen. Gäster, bransch, press, 
och volontärer bär sin ackreditering i bandet. 

CREW
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Paket

Paket bransch

Bransch Stor
1 helsida programmet publik
1 uppslag Industry guide bransch
1 helsida Nordic Film Market bransch
1 budskap i Ackrediteringspåse
1 panoramaannons nyhetsbrev (1 v. jan-feb)

Pris: 91  600 kr  
Rabatt:  -25%

Totalpris: 68 700 kr

Bransch Mellan
1 halvsida programmet publik
1 helsida Industry guide bransch
1 helsida TV Drama Vision bransch
1 webbannons #1 (1v. jan-feb)
1 rektangelannons nyhetsbrev (1 v. jan-feb)

Pris: 63 500 kr  
Rabatt:  -20%

Totalpris: 50 800 kr

Bransch Lilla - Tryck
1 helsida Industry Guide
1 halvsida Industry guide bransch
1 halvsida Nordic Film Market bransch

Pris: 24 100 kr  
Rabatt:  -15%

Totalpris: 20 485 kr

Exponeringspaket kan även utformas enligt särskilda önskemål. 
Vänligen kontakta Göteborg Film Festival för mer information. 
William Fellbom, william.fellbom@goteborgfilmfestival.se, 031-33 93 015

Bransch Lilla - Webb
2 webbannons #1 (1v. jan-feb)
1 panoramaannons nyhetsbrev (1 v. jan-feb)

Pris: 32 300 kr  
Rabatt:  -15%

Totalpris: 27 455 kr
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Kontakt

Göteborg Film 
Festival 2021

Mediasäljare
William Fellbom
Direktnr: +46 (0) 31-33 93 015
E-post: william.fellbom@goteborgfilmfestival.se

Postadress
Olof palmes plats
S-413 04 Göteborg
Sweden

Besöksadress
Heurlins plats 9
S-413 01 Göteborg


