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* med ämnen i fokus
nord emballage är en "bred" förpacknings tidning 
med ambitionen att i varje utgåva täcka så 
många ämnen som möjligt som är relevanta för 
industrin. 
Vi har därför ständigt ett fokus på information inom till exempel 
nedanstående områden. I varje utgåva har vi samtidigt ett eller 
par ämnen med extra fokus. 
•• Bioplaster – Biopack
•• Förpackningsinnovation – Förpackningsdesign
•• Livsmedelsförpackningar
•• Förpackningstryck
•• Förpackningsmaterial  wellpapp, kartong, plast, metall, glas
•• Förpackningsmaskiner
•• Etikettering och märkning – sleeves
•• Läkemedelsförpackningar
•• Kemtekniska förpackningar - personal care
•• Industri- och transportförpackningar, logistik
•• Spårbarhet - RFID, streckkoder, QR-koder, tryckt elektronik
•• Materialhantering
•• Mässrapporter
•• Förpackningar för e-handel
•• Digitaltryck

MÅLGRUPP
nord emballage vänder sig i första hand till följande:

Den förpackande industrin inom livsmedel, läkemedel och 
kemteknisk industri. Varumärkesägare, råvaruleverantörer till 
den tillverkande industrin, verkstadsindustri samt konverterare. 
Grafisk industri och naturligtvis förpackningsbranchen.

nord emballage med 
Packnews.com är ditt 
klart bästa alternativ i 
Norden Scanpackåret 2022
Vi har ett oöverträffat koncept som ingen 
annan tidning i Norden är i närheten av. 
Helt enkelt unikt!

VI GER DIG SOM LÄSARE...
•• aktuell omvärldsbevakning

•• dagliga nyheter via Packnews.se, Packnews.no, 
 Packnews.fi och Packnews.dk (Packnews.com)

•• massor med filmade inslag och intervjuer

•• seminarier och konferenser

•• överlägsen redaktionell erfarenhet (tillsammans har Bo Wallteg 
 och Jerry Pettersson över 55 år i förpackningsbranschen)

•• starka band till IPPO (International Packaging Press Organisation)

•• magasinkänsla och genomarbetad layout

VI GER DIG SOM ANNONSÖR...
•• 3 000 tryckta ex av nord emballage och 14 000 läsare

•• en bläddringsbar digital version som når över 35 000 mottagare

•• sajterna Packnews.se, Packnews.no, Packnews.fi och Packnews.dk
 ger dig möjlighet att nå över 44 000 läsare varje månad

•• nyhetsbrev i Sverige med över 24 000 läsare/mottagare

•• nyhetsbrev i Norge med 8 500 läsare/mottagare

•• nyhetsbrev i Finland med 7 000 läsare/mottagare

•• nyhetsbrev i Danmark med 4 500 läsare/mottagare

•• möjlighet att bygga annonspaket med tidning och digitala plattformar

•• möjlighet att bli sponsor av tidningen - GO ALL IN

•• möjlighet att delta i golftävlingen Packaging Open Golf with friends

VI ÄR...
•• med våra 88 år världens äldsta förpackningstidning 

•• arrangör av seminarier och konferenser

•• grundare av Nordisk Bioplastförening (www.nordicbioplastic.com)

•• en av initiativtagarna till förpackningsklustret Packbridge 
 (www.packbridge.se), som vi har ett nära samarbete med

•• en nära samarbetspartner med, och officiell mediapartner till, 
 norra Europas största förpackningsmässa Scanpack.

70 procent av alla förpackningar går till livsmedelsindustrin. 
Parallellt med Packnews.com finns Livsmedelsnyheter.se 
som vänder sig till denna industri. Här når du 14 000 mottagare 
varje vecka på en sajt som även den är mediapartner till 
Scanpack 2022.

Nå livsmedelsbranschen den här vägen och varför inte kombinera 
med banners på Packnews.com. Vi hjälper dig snickra ihop ett 
paket. Priser och format är desamma på bägge sajterna.
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Missa inte 
PACKNEWS

SYSTERSAJT!

VI ÄR GRUNDARE OCH INITIATIVTAGARE TILL:

Nordisk Bioplastförening, som efter starten 2012 växt ut till att 
bli en av Europas största och viktigaste intresseorganisationer. 
Föreningen har idag närmare 65 lokala medlemsföretag.

Packbridge, förpackningsklustret som startades 2009 fick en 
rivstart med hundratals medlemsföretag och är i dag en viktig 
aktör i den nordiska och europeiska förpackningsindustrin.



”ADVERTORIAL” – ETT SPÄNNANDE ALTERNATIV TILL ANNONSERING!

VI HAR MARKNADENS ÖVERLÄGSET LÄGSTA ANNONSPRISER!

Tryckt upplaga: 3 000 ex | Digital upplaga: 35 000 ex | Nyhetsbrev (Packnews.com): 44 000 ex

Utgivningsplan för nord emballage 2021

 Nr Format Utgivning Materialdag *Med ämnen i fokus

 01 Tryckt & digital 18 februari 4 februari Bioplaster + med ämnen i fokus*

 02 Tryckt & digital 7 april 24 mars Förhandsrapport Labelexpo + med ämnen i fokus*

 03 Tryckt & digital 9 juni 25 maj Rapport från Labelexpo + med ämnen i fokus*

 04 Tryckt & digital 1 september 18 augusti  Inför Scanpack + med ämnen i fokus*

 05 Tryckt & digital 28 september 14 september Mässnummer Scanpack + med ämnen i fokus*

 06 Tryckt & digital 7 december 23 november Rapport från Scanpack + med ämnen i fokus*

nord emballage är en tidning som täcker hela värdekedjan inom förpackningar. 
Du hittar massor av information inom till exempel ämnena på sidan 2.

430x287 mm 
+3 mm

Tryckt 45 000:- Digital 14 000:- Tryckt 26 000:- Digital 7 500:- Tryckt 14 000:- Digital 4 000:- Tryckt 7 500:- Digital 2 500:-

215x287 mm 
+3 mm

180x130 mm

85x270 
mm

180x60 mm
85x130
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Omslagssida 2: 30 000:- | Omslagssida 3: 28 000:- | Omslagssida 4: 33 000:- (Specialmått, 215x260 + 3 mm)

Sidformat: 215 x 287 mm  | Satsyta: 180 x 247 mm  | Bindning: Limbindning 

Platsannonser: Vi lämnar 50 procent rabatt på alla platsannonser, detta för att hjälpa branschen hitta kunnig personal.

Bilagor (priser exkl. porto och iläggning): Maxvikt 50g. Maxformat A4. 1 blad: 15 400:-  |  2 blad: 17 600:-  |  3 blad: 19 800:-

Tryckeri: Göteborgstryckeriet | Omslagsmaterial: Invercote Creato, 220 g/m² från Iggesund Paperboard
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Vill du testa något nytt? 
Då är möjligheten till ”advertorials” valet du bör göra! 
Antingen skriver du en artikel själv, eller ber oss att göra det 
(då tillkommer kostnader för arbetet och eventuella resor).

Artikeln märks diskret med texten Advertorials. Förutom att 
publiceras i tidningen placeras den på Packnews.com under 
7 dagar för att sedan sparas under rubriken ”Advertorials” på sajten.

På köpet får du en designad artikel som du kan använda i övrig 
marknadsföring.

Hör av dig till redaktionen för mer info och priser på 
bo@nordemballage.se



Annonsplatser på startsidan

Annonsplatser 
i nyhetsbrevet
(4-6 utskick i månaden)

Obs! Endast jpg eller gif-filer.
Ecaborem iur, temo 
doluptatem renis 
consequam ex et aliqui alit occum estia volupta tusae. 
Equia perionsed ma quias ut auditatem iliquis dunt. 
Udipsunt. Sed quibus et modi a si ut aut.

Ecaborem iur, temo 
doluptatem renis 
consequam ex et aliqui alit occum estia volupta tusae. 
Equia perionsed ma quias ut auditatem iliquis dunt. 
Udipsunt. Sed quibus et modi a si ut aut.

Ecaborem iur, temo 
doluptatem renis 
consequam ex et aliqui alit occum estia volupta tusae. 
Equia perionsed ma quias ut auditatem iliquis dunt. 
Udipsunt. Sed quibus et modi a si ut aut.

Ecaborem iur, temo 
doluptatem renis 
consequam ex et aliqui alit occum estia volupta tusae. 
Equia perionsed ma quias ut auditatem iliquis dunt. 
Udipsunt. Sed quibus et modi a si ut aut.

1230x160 px
9 000 SEK/månad • Max 100 kb
(Minst 33 procents visningsfrekvens)

300x430 px
5 000 SEK/månad

Max 70 kb

300x330 px
4 000 SEK/månad

Max 55 kb

300x230 px
3 000 SEK/månad

Max 40 kb

300x130 px
2 000 SEK/månad

Max 20 kb

Ecaborem iur, temo 
doluptatem renis 
Occuptam quate velitiori blaboraeria 
volum doluptae volor arit et omnitiist 
ut fuga. Atquibusam audae persper 
untio. Faccab ium, ipsae volorion 
nos esti ommoditati odiandi omnihit 
asperio nsecustrum latem ide sit.

Ecaborem iur, temo 
doluptatem renis 
Occuptam quate velitiori blaboraeria 
volum doluptae volor arit et omnitiist 
ut fuga. Atquibusam audae persper 
untio. Faccab ium, ipsae volorion 
nos esti ommoditati odiandi omnihit 
asperio nsecustrum latem ide sit.

Ecaborem iur, temo 
doluptatem renis 
Occuptam quate velitiori blaboraeria 
volum doluptae volor arit et omnitiist 
ut fuga. Atquibusam audae persper 
untio. Faccab ium, ipsae volorion 
nos esti ommoditati odiandi omnihit 
asperio nsecustrum latem ide sit.
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670x130 px
7 000 SEK/månad • Max 65 kb
(Minst 50 procents visningsfrekvens)

2

Ecaborem iur, temo 
doluptatem renis 
consequam ex et aliqui alit occum estia volupta tusae. 
Equia perionsed ma quias ut auditatem iliquis dunt. 
Udipsunt. Sed quibus et modi a si ut aut.

Ecaborem iur, temo 
doluptatem renis 
consequam ex et aliqui alit occum estia volupta tusae. 
Equia perionsed ma quias ut auditatem iliquis dunt. 
Udipsunt. Sed quibus et modi a si ut aut.

Ecaborem iur, temo 
doluptatem renis 
consequam ex et aliqui alit occum estia volupta tusae. 
Equia perionsed ma quias ut auditatem iliquis dunt. 
Udipsunt. Sed quibus et modi a si ut aut.

Ecaborem iur, temo 
doluptatem renis 
consequam ex et aliqui alit occum estia volupta tusae. 
Equia perionsed ma quias ut auditatem iliquis dunt. 
Udipsunt. Sed quibus et modi a si ut aut.

670x130 px
8 000 SEK/månad • Max 65 kb

7

325x130 px
7 000 SEK/månad

Max 40 kb

8

9 215x130 px
6 000 SEK/månad

Max 20 kb

Packnews.com är det övergripande 
namnet på fyra unika nyhetssidor som ger 
förpackningsindustrins värdekedja dagliga 
nyheter på de olika nordiska språken. Det 
har aldrig tidigare gjorts en liknande satsning 
på den nordiska förpackningsmarknaden. 

Nationella redaktioner i samtliga länder ger 
full kontroll på vad som händer i deras länder 
samtidigt som man självfallet skriver om allt 
viktigt som händer på den internationella 
spelplanen. Redaktörerna har också ett unikt 
samarbete och utbyte av nyheter.
 

Ur marknadsföringssynpunkt skapar vi genom 
Packnews.com fantastiska möjligheter. 

Boka banners på alla ländernas sajter eller 
välj ut just de länder du vill täcka! 

Priserna här avser för ett land/sajt. Den 
som vill bli synlig i flera länder kontaktar oss 
för en offert.
 
Totalt har de fyra sajterna 44 000 mottagare 
via Packnews.se, Packnews.no, Packnews.fi 
och Packnews.dk.

DAGLIGA NYHETER PÅ PACKNEWS.COM 
ETT NAMN – 4 SAJTER – 44 000 MOTTAGARE!

OBS! 
Andra bannerformat 
på Packnews.dk

I Danmark samarbetar vi med EmballageFocus 
som produceras av TechMedia A/S. De har 
andra format på sina banners. Följande gäller 
om du vill marknadsföra dig i Danmark:

Läs mer på: 
http://www.emballagefokus.dk/annoncering

Hemsidan
 Toppbanner: 1140x140 px
 Mittenbanner: 300x250 px
 Högerbanner: 300x250 px

Nyhetsbrevet
 Toppbanner: 728x90 px
 Medelstor banner: 520x130 px
 Liten banner: 250x250 px

1

7

2

8

3
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NÅ HELA

44 000 
LÄSARE/MOTTAGARE
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Bli medarrangör eller sponsor
Varje år arrangerar nord emballage flera seminarium. Genom 
att vara med och sponsra eller arrangera ett seminarium blir man 
synlig på flera sätt, både före, under och efter evenemanget.

Priset är i relation till storleken på seminariet samt antalet deltagare. 
Kontakta oss för prisuppgifter.

Det ingår alltid ett bord i anslutning till seminariet, logotype i all 
marknadsföring och en fri seminariedeltagare.

Bli hittad och synlig som en leverantör 
till den förpackande industrin

Bli intervjuad eller lägg ut er egen film
På Packnews.tv publicerar vi era egna filmer eller filmer kopplade 
till vårt redaktionella arbete/texter, såsom filmade intervjuer, 
filmade konferenser, mässrapporter eller från företagsbesök.

Extra bonus är att filmen blir synlig på startsidorna på Packnews.com.

Priset kommer vi överens om.

Packsuppliers.com är ett skyltfönster för industrin som finns med 
i tidningen nord emballage (samtliga utgåvor), samt på Packnews 
(under 2021) i Sverige, Norge och Finland. Här gör vi er logotyp och 
era kontaktuppgifter synliga.
 
BLI HITTAD BLAND LEVERANTÖRERNA 
Våra läsare hittar fram till dina produkter och din utrustningar via er 
synlighet på Packsupplier.com.
 
BLI SYNLIG - UPPDATERA ER 
Sök fram ert företag i registret och lägg in en kort presentation av 
företaget, eventuella bilder/PDF:er samt er logotyp.

Du kan uppdatera och lägga till sökord hur många gånger du vill.
Packsupplier.com marknadsförs via nord emballage och Packnews 
samt är sökbar via Google.
 
PRISET är en engångssumma på endast 3 995 SEK/år.
Läs mer på Packsuppliers.com - Under knappen "DEMO" ser du 
hur det går till.



TRADE PROMOTION FÖRLAG AB
Adress: Drottninggatan 184, 254 33 Helsingborg

Telefon: +46 42 28 80 33 • Fax: +46 42 29 20 83 • www.nordemballage.se • info@nordemballage.se • ISSN 00 39-6494

BO WALLTEG
CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE
Tel +46 042 20 71 66 • Mobil +46 703 20 71 63 
bo@nordemballage.se • bo@packnews.com

PER ØYVIND NORDBERG
REDAKTÖR PACKNEWS NORGE

Tel +47 413 283 34
per@packnews.com

HANS FRIEDSAM
MARKNADSCHEF

Tel +46 42 29 80 33 • Mobil +46 705 21 23 73
hans@nordemballage.se • hans@packnews.com

JOHANNA NIKUNEN
REDAKTÖR PACKNEWS FINLAND

Tel +358 50 3143 562 
johanna.nikunen@pakkaus.com

JERRY PETTERSSON
REDAKTÖR PACKNEWS SVERIGE

Tel +46 708 74 18 36 
jp.press@comhem.se

AINO LAINE
REDAKTÖR PACKNEWS FINLAND

Tel +358 40 548 3740
aino.laine@pakkaus.com

MAGNUS SVENLERT
MEDIESÄLJARE TRYCKT & DIGITALT

Tel +46 763 16 84 61 
magnus@nordemballage.se

ALLAN MALMBERG
ANSVARIG REDAKTÖR DANMARK

Tel +43 24 26 81
am@techmedia.dk

CHRISTIAN WALLTEG
GRAFISK FORM & TRAFFIC

Tel +46 42 28 01 82 
christian@nordemballage.se

RENÉ BODIN
MEDIESÄLJARE DANMARK

Tel +43 24 26 47 
rb@techmedia.dk

SANTERI SELIN
MEDIESÄLJARE FINLAND

Tel +358 44 238 0511
santeri.selin@saarsalo.fi

Få den enda förpackningstidning du behöver till ett kanonpris!
Tryckt och webbtidning: 990:-

Enbart webbtidning: 590:-

Boka prenumeration: www.nordemballage.se/prenumerera
Läs tidningen / uppdatera din information: Logga in på www.nordemballage.se

PRENUMERERA PÅ NORD EMBALLAGE 2022

GE 5 AV DINA KOLLEGOR 
TIDNINGEN DIGITALT GRATIS


