
Baksida 50 000:-
206 x 236 mm

På omslagssidor utgår ett tillägg på 10%. För sista omslaget utgår ett tillägg på 20%.
bilagor: 1–10 g 1.40 kr, 11–20 g 1.50 kr. Vikt därutöver begär offert.  
Vi godkänner inte företagsanpassade bilagor. Alla priser är exklusive moms.

annonsprislista 2019

Helsida 40 000:- 
200 x 260 mm 
utf: 205 x 270 mm

digitalt annonsmaterial
filformat: Tryckfärdig Pdf om minst 300 dpi.
sändning: vilaser.annons@vi-tidningen.se
märkning: Vilasernr_företagsnamn 
kontaktperson: Matilda Strandler, 
matilda.strandler@vi-tidningen.se,  010-744 24 00.

bilagor
leverans: V-TAB Vimmerby, Älåkragatan 4-6,
598 40 Vimmerby

märkning: Tidningens namn och nummer.

Bilagans namn och eventuell kod.
Totalt antal ex och antal kolli samt antal ex/kolli.
Avsändare (namn och kontaktuppgift). 
Leveransadress för överbilvna bilagor  
(om återsändes).  

annonsförsäljning/bokning   
försäljningschef: richard kruuse 
E-post: richard.kruuse@vi.se 
Telefon: 0708-12 43 00

 
 

För dig som ä
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ett magasin i familjen

tidsam 4808-04

93
drabbande, vackra och 

rykande färska böcker

»Litteraturen har  
räddat mig«

en skrivande konstnär om jobbigt äppelkindade barn, saknaden efter  

torgny lindgren – och om varför han inte skriver dagbok längre

Ord, skratt &  

bokdårar 

Hjälp!  

Professor
 fast und
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Sveriges 
enda 

riktiga 
bok- 

magasin

Yukiko Du
ke om  

sommarens
 bästa  

böcker!

På bokresa  

genom  
Europa

häng med till laholm

»Mamma är  

mest stolt  
ändå …«
maggie nelson skriver  

kritiskt om familjen
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För dig som älskar böcker!

a p r i l – m a j  2 0 1 8  •  5 9  k r o n o r

93
fina, farliga  & finurliga böcker

kristina sandberg hemma hos jamaica kincaid

Extra- tjockt  vår- nummer!

Yukiko väljer vårens bästa romaner!

»Mamma brände upp mina böcker« 

vår nya författarstjärna om pappa gw:s krassa vägledning, 

succéboken störst av allt och svartvita svenskar som alltid vet bäst

israel, ungern, polen...  och nu sverige?Se upp för klåfingriga makthavare!

Kyligt värre med  Peter Englund 

»Jag har hängt mitt hjärta på en krok« 

ett magasin i familjentidsam 4808-02

returvecka 23
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Vi Läser är Sveriges enda riktiga bokmaga sin. Här får bok- 
älskarna all inspiration de kan önska sig – intervjuer med  
aktuella författare, välskrivna reportage från litteraturens 
värld och förstås massor av boktips.

Redaktör på Vi Läser är Sveriges förmodligen mest kända och upp- 
skattade boktipsare, Yukiko Duke. Vi Läser är ett klassiskt magasin  
men en varm och välkomnande ton. Här hittar både läsaren och dina 
annonser hem. Tidningen är gjord för att läsas länge, bekvämt upp-
krupen i soffan.      

Uppslag 60 000:- 
utf: 406 x 266 mm

För alla som älska
r böcker!

MATERIALDAG  UTG.DAG  BILAGEDAG

14 december  24 januari  21 december
13 februari  21 mars   13 februari  
17 april   23 maj   17 april  
13 juni   18 juli   13 juni
13 augusti  19 september  13 augusti     
18 oktober  21 november  18 oktober
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För dig som ä
lskar böcker!

n r  1  •  f e b r u a r i  &  m a r s  2 0 1 8  •  5 9  k r o n o r

ett magasin i familjen

tidsam 4808-01

98
vackra , omskakande och

kusligt aktuella böcker

vår tids absolut coolaste författare om sin fajt med brunhögern,  

det galna geniets återkomst och mobilpundarna som driver henne till vansinne

Yukiko Du
ke  

om säsong
ens bästa

  

böcker!

fredrik backman:  

»Jag kan förstå kritiker 

som sågar mig« 

Marie Gör
anzon bju

der  

hem till 
läshörnan

efter #metoo:

»Dags att städa ut  

de litterära slentrian-

övergreppen?«

Zadie  
Smith!

Vi ökar 
mest! 
19 000
fler läsare

returvecka 13
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Vi firar 

 
 

För dig som älskar böcker!

n r  5  •  o k t o b e r – n o v e m b e r  2 0 1 8  •  5 9  k r o n o r

hyllade rachel cusk:

Här är höstens  
guldkorn!

»Mina föräldrar pratar inte med mig längre « 

svartmålningenÄr det deckarelitens fel  att så många tror att Sverige är på väg åt helvete?

ett magasin i familjentidsam 4808-05

returvecka 47
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Par i trubbelnordens främsta relationsskildrare om manipulativa sammanbrott, 

 mjukismännens sanna natur och varför de stör sig på varandras romankaraktärer

Extra  tjockt nummer

Yukiko väljer årtiondets  50 bästa böcker!

Elena Ferrante

Anne Sofie von Otter
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Vi Läser har  
belönats med pris för  
Årets omslag, Årets 
fotografi, Årets AD 
och nominerats till 
Årets magasin hela  

fem gånger.



Om våra läsare*
➸ De spenderar över 2 000 kronor på böcker varje år.  
Nästan tre gånger mer än snittet.
➸ De lägger mer än dubbelt så mycket pengar på välgörenhet. 
➸ De besöker fyra gånger så ofta gallerier och konserter.
➸ De lägger 2 700 kr per år på vin. 1 000 kr mer än snittet.
➸ Förutom kultur är de intresserade av bland annat utrikes-
politik och andra länders kultur, ekologisk/miljövänlig livsstil 
samt meditation/yoga.

Evenemang & resor
I mars varje år samlar Vi åtta av våra mest älskade författare 
samt 3 000 bokälskare på Litteraturbåten. 2015 lanserade vi 
»Vi och våra vänner« – återkommande helkvällar i kulturens 
tecken. Dessutom arrangerar vi över 40 resor varje år genom 
Reseklubben. Våra partners har möjlighet att medverka.

För alla som älska
r böcker!

Vi Läs
ers  

nyhetsb
rev. 

www.vilaser.se

annonsförsäljning/bokning   
försäljningschef:  
richard kruuse 
E-post: richard.kruuse@vi.se 
Telefon: 0708-12 43 00

allmänna upplysningar
utgivare: Vi Media AB, Box 2052,  
103 12 Stockholm  
vd och ansvarig utgivare:  
Unn Edgren. 

webb 
600 x 450 px

nyhetsbrev 
1140 x 1140 px
Utgivning: 2 ggr/mån
 

prislista 2017

600 x 450

320  
x 320

En sajt för bokälskare
På www.vilaser.se bjuder vi på författarporträtt, 
reportage och annan långläsning att försjunka i. 
Samt branschnyheter och massor av boktips. 

Nyhetsbrevet – först med nya boktips
Två gånger per månad får 8 500 bokälskare 
ett fullmatat nyhetsbrev med aktuella boktips, 
nyheter och lockande erbjudanden.

Visste du att Vi Media AB även gör upp-
dragspublicering för bland annat Coop, 
Akademibokhandeln, Swedbank, Cancer-
fonden? Vill du veta mer? Mejla Markus 
Wilhelmson, markus.wilhelmson@vi.se.


