
Populär arkeologi har berättat om den 
 senaste arkeologiska forskningen i över 20 år. 
År 2016 tog Vetenskapsmedia över tidningen. 
Vi har professionaliserat och  breddat tidning-
en och därmed nått fler  prenumeranter och 
fler läsare via den digitala plattformen Readly. 
En läsarundersökning som gjordes förra året 
visar att tidningen är mycket uppskattad av 
sina läsare. Det visar också den exceptionellt 
höga förnyelsegraden av prenumerationerna. 

Man skulle kunna säga att arkeologins tid är 
nu. Det går inte en dag utan att det  kommer 
nyheter på området. Nya metoder gör det 
möjligt att inte minst undersöka gamla 
 arkeologiska fynd som arkeologerna redan 
har tillgång till på museer och i magasin. 
Dna-analysen är givetvis central. Det går att 
säga så mycket mer om vilka vi är och var vi 
kommer ifrån. 

I Populär arkeologi medverkar Sveriges 
främsta arkeologer som företräder de stora 
arkeologiska projekten.

Men Populär arkeologi är inte bara 
 tid ningen. Vi anordnar resor – bland annat 
till Armenien och Island – och en populär 
run resa, som bland annat har gått till Upp-
land och Söder manland. I samarbete med 
 Riks bankens jubileumsfond arrangerar vi 
Arkeologi forum i Stockholm där flera av de 
forskare som  medverkat i tidningen under en 
hel dag  berättar om sin forskning.

Populär  arkeologi  
är Sveriges enda 
 populära  tidning 
inom det  växande 
och viktiga historie
segmentet om vår 
tidiga historia.
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Tryckt upplaga: Ca 5200 ex
Digital upplaga (Readly/Ztory): Ca 2 400 unika läsare/
utgåva

Annonsinformation 2020

Välkommen till 
Populär arkeologi!

Cecilia Christner Riad, chefredaktör

Upplaga



Nr Utgivning Bokning Materialdag
1 13 feb 17 jan 21 jan
2 7 apr 11 mar 13 mar 
3 1 jun 7 maj 8 maj  
4 6 aug 12 jun 17 jun
5 5 okt 4 sep 10 sep 
6 26 nov 26 okt 30 okt

Patric Vedin
070-542 96 93
patric.vedin@fof.se

Utgivning och lämningstider 2020

UPPSLAG
400x244 mm
Utf: 212×272 + 
5 mm
18 000 kr

HELSIDA
188×244 mm
Utf: 212×272 + 5 mm
9 500 kr
Omslag 2: 10 500 kr
Omslag 3: 10 500 kr
Omslag 4: 11 500 kr

1/2 LIGGANDE 
188x122 mm
5 500 kr

1/4 STÅENDE 
94×122 mm
3 100 kr

1/4 LIGGANDE
188×47 mm
3 100 kr

Annonsformat och priser
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Bokning och information

Annonsformat – webb och nyhetsbrev
POPARK.SE
Högerspalt (alla sidor)
305x235 px (desktop)
320x246 px (mobil)

NYHETSBREV
Rekommendationen är 1000x769 px. Men bilden  behöver 
kunna visas mycket mindre, så formge annonsen så att 
den är tydlig i formatet 468x360 px.

Traffic:
Patric Vedin
070-542 96 93
patric.vedin@fof.se

Tryckeri: Pipeline Nordic
Tryckförfarande: Heatset, CMYK
Fil: pdf
Raster: 133 linjer/tum
Färgmängd: Max 300 %
Upplösning: 300 dpi
Färgprofil: PSO LWC Improved
Utfall: 5 mm (endast vid utfallande annons)

Moms tillkommer. Samtliga priser gäller färdigt 
annonsmaterial.

Annonsmaterial

BAKSIDA
188×220 mm
Utf: 212×232 + 5 mm
11 500 kr


