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Plaza Kvinna
– Ditt medvetna mode- och skönhetsmagasin

Vi älskar mode och skönhet – men vi älskar även att gå på djupet. Tillsammans med våra läsare går vi mot en mer medveten och genomtänkt approach, samtidigt som vi inte släpper på vår kärlek till det som är vackert
och gör livet lite härligare att leva. I Plaza Kvinna samsas djupgående reportage, feministiska budskap och hållbara alternativ med vackra modejobb
och de bästa skönhetstipsen – allt med ett och samma mål: att stärka kvinnor. När du läser Plaza Kvinna kan du vara säker på att vi ställer de där frågorna som inte alla andra vågar. Vår främsta uppgift är att uppmuntra kvinnor och tjejer till att tänka: ”Det där kan jag också göra”, vare sig det gäller
en livsomvälvande förändring eller att våga gå utanför sin trygghetszon när
det kommer till stilen. I varje nummer av Plaza Kvinna möter du inspirerande
personligheter och ett tankesätt som visar att inget är omöjligt.
Följ med på vår resa!

Läsarprofil

läsare har vuxit upp: de senaste åren har hon blivit
såväl äldre som mer högutbildad, och idag tjänar hon betydligt bättre än tidigare. Nu
tillhör hon i ännu större utsträckning en köpstark målgrupp som inte bara är intresserad av att läsa om och konsumera mode och skönhet – hon är också mycket medveten om både miljön och sin egen hälsa. Detta avspeglas givetvis också i Plaza Kvinnas
innehåll, där det finns utrymme för såväl yta som djup.
Men Plaza Kvinnas läsare uppskattar inte bara den tryckta tidningen – på Instagram, Facebook och Plazakvinna.com når vi dessutom en yngre målgrupp som både
uppskattar inläggen och är mycket benägen att interagera med Plaza Kvinna och våra
samarbetspartners.
Med andra ord är Plaza Kvinna-läsaren en oerhört tacksam målgrupp att vända sig
till – både när det gäller innehåll och annonser.
plaza kvinnas huvudsakliga

Ålder:
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22 %
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16 – 24
25 – 34
35 – 44
45 – 54
55 – 64
65 – 80

Inkomst/månad:

19 000 – 21 999
22 000 – 24 999
25 000 – 29 499
29 500 – 34 999
35 000 – 41 999
42 000 – 49 999
50 000 – 64 999
65 000 – 83 999
Aktiviteter
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3%
8%
7%
20 %
12 %
8%
6%
5%

(minst 1 gång/månad):

Shoppar
Går på cafe´/konditori
Tränar på gym
Går på restaurang
Läser böcker

Powerwalk
Lagar avancerad mat
Springer

Plaza
Kvinnas
räckvidd har
ökat med 20%
från 2020

BoR:
Storstockholm
32 %
Storgöteborg
18,6 %
Stormalmö
11,2 %
Stora kommuner
(>90 000 inv.)
9,2 %
Mellanstora kommuner,
(50 000–90 000 inv.) 6,8 %
intresseområden:
Mode
80,9 %
Skönhetsvård
71,4 %
Prova nya produkter
59,5 %
Hårvård
65,7
Konst
61 %
Heminredning
82,7%
Gruppträning
59%
Meditation/yoga
49,3
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1,6 miljoner
sidvisningar på den
digitala
plattformen Readly
varje nummer

53 000
läsare i print
+
8 000 läsare på
Readly

DET HÄR KAN VI GÖRA FÖR ER
nära samarbeten
I ett tätt samarbete mellan er som kund, säljteamet och redaktionen ser vi till att
ta fram en kreativ och engagerande lösning som möter både era och läsarens behov och preferenser – alltid med en kommunikation, en ton och ett grafiskt manér som talar Plaza Kvinnas tydliga språk. När ni samarbetar med Plaza Kvinna
kan ni förvänta er:

• En personlig och nära kontakt. Vår tighta redaktion jobbar tätt tillsammans med
varandra och säljteamet och ser alltid till att möta och i många fall överträffa era
förväntningar som annonsör och samarbetspartner.

• Snabbfotad och tät kommunikation – på vårt Stockholmsbaserade förlag riskerar
ni aldrig att hamna mellan stolarna.

• Goda relationer med säljteamet, redaktionen och marknadsavdelningen. Vi månar
om er som återkommande samarbetspartner och ni kan alltid känna såväl tillit som
trygghet.

• Kreativa lösningar som passar just er. Vill ni samarbeta med flera av våra olika
tidningar, anordna fysiska event eller möta och vårda era kunder på andra sätt? Inga
problem: vi hjälper er att formulera och utföra er idé.
På nästa uppslag ser du några exempel på Plaza Kvinnas uppskattade partnerlösningar.

SAMARBETEN

plaza kvinna i SaMaRBETE MED zalanDO

Tröja, 499 kr,
och örhängen,
149 kr, Topshop.
Allt från Zalando

LÅNGSIKTIGA SAMARBETEN

• Plaza Kvinnas samarbete med SATS Sverige sträckte sig över flera månader

och fick spridning i flera av våra och deras kanaler – både på webben, Instagram och
Facebook. Med ett stort engagemang följde våra läsare och följare våra redaktörers
förberedelser inför Tough Viking, något som bland annat resulterade i två advertorials
med olika vinklar i tidningen, 18 inlägg på Plazakvinna.com samt totalt 64 inlägg på
Instagram under den skräddarsydda hashtaggen #teamSATSxPlazaKvinna

Autumn

• Under två år var Plaza Kvinna mediepartner till Specsavers Sverige. Bland annat

följde två av våra redaktörer med till Dar es-Salaam, Tanzania, för att uppmärksamma
projektet Ge Syn där glasögon som skänkts i Sverige delas ut. Projektet ligger oss varmt
om hjärtat och har uppmärksammats stort, delvis genom ett flertal långa reportage
i tidningen.

SAMARBETEN I FLERA OLIKA KANALER
Under 2016 genomfördes ett integrerat samarbete mellan Marimekko, Plaza
Kvinna och vår systertidning Plaza Interiör. Varumärkets olika grenar, mode och
inredning, fann nya målgrupper tack vare ett lyckat shoppingevent samt varumärkesbyggande inlägg på Instagram där Plaza Kvinnas chefredaktör valde ut
sina personliga favoritplagg.
SHOPPINGEVENT
Plaza Kvinna har den senaste tiden dessutom genomfört en rad andra framgångsrika shoppingevent med stora varumärken, däribland J.Lindeberg och Tiger of
Sweden. I ett lyckat samarbete med H&M valde Plaza Kvinnas modeteam dessutom ut sina favoritplagg som märktes ut i H&M-butiker över hela Sverige, samtidigt som inhouse-producerade bilder med stylingtips publicerades på Plaza Kvinnas Instagramkonto.
ADVERTORIALS
Modeplåtning, plocksida eller artikel – bara fantasin sätter gränser för hur en advertorial i Plaza Kvinna kan se ut. I tät kommunikation med er som kund tar vi fram
redaktionellt innehåll med ert varumärke och Plaza Kvinna som gemensamma avsändare, där vårt lyhörda team ser till att kommunicera ert budskap till kunden –
givetvis på ett inspirerande, roligt och intresseväckande sätt.

Böljande former, effektfulla volanger och lyxiga
material – i höstens look får plaggen ta plats och
stilfulla smycken sätter pricken över i:et.
Foto martin petersson
stylist mikaela hållén
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samarbeten

skräddarsydda lösningar
med dig som kund och annonsör i fokus skapar vi unika lösningar för såväl print,
webb och redaktionella bilagor som tävlingar, skräddarsydda event och andra nytänkande samarbetsformer i sociala medier. Tillsammans skräddarsyr vi ett samarbete som passar just er. Utnyttja vår kreativitet för att nå dina framtida kunder
på ett helt nytt, kul och innovativt sätt!

riktlinjer

En advertorialsida med redaktionell tonalitet används med tidningens logga
som avsändare tillsammans med annonsörens: Plaza Kvinna i samarbete med.
Advertorialsidan följer Plaza Publishing Groups riktlinjer för detta annonsformat och annonsmärks därför alltid.
Tveka inte att

höra av er för att se vad vi kan göra för just er!

Rebecca Jarlsdotter
Redaktionschef
rj@plaza.se

Kajsa Svensson
Modechef
ks@plaza.se

Barbara Marsella
Sales Manager
bm@plaza.se

priser & format

Uppslag
f o r m at :

450 x 298 mm*
s a t s y t a : 420 x 270 mm
p r i s : 80 000:–
1:a uppslag 90 000:–
2–7 uppslag 85 000:–		

Halvsida stående

225 x 298 mm
205 x 270 mm
p r i s : 54 000:–
1:a–7:e helsida 59 000:–
s at s y ta :

Halvsida liggande

107 x 298 mm
s a t s y t a : 100 x 270 mm
p r i s : 30 000:–

f o r m at :

3:e omslag

Baksida

f o r m at :

f o r m at :

Gatefolder

1 : 214 x 298 mm
2 : 222 x 298 mm
p r i s : 185 000:–
f o r m at

2

f o r m at :

f o r m at :

225 x 298 mm*
s a t s y t a : 205 x 270 mm*
p r i s : 56 000:–

1

Helsida

f o r m at

225 x 144 mm
205 x 130 mm
p r i s : 30 000:–
s at s y ta :

225 x 273 mm
205 x 270 mm
p r i s : 105 000:–
s at s y ta :

*Vid utfallande format
tillkommer 3 mm skärsmån
* Begärd placering +10 %

För övriga specialformat och samarbeten
– begär offert

tekniska uppgifter
annonsbokning & partner promotion
Creative Sales/Partner Promotion
Barbara Marsella
e-mail: bm@plaza.se
telefon: +46 70 2891167
Marie Jansson
e-mail: m.j@plaza.se
telefon: +46 70 857 17 72

traffic

Samuli Puolakanaho
e-post: annons@plazakvinna.com

tekniskA data

ts-upplaga: 26 400 ex. tryckförfarande: Offset

räckvidd årsvis (baserat på 9 utgåvor): 864 000 läsare
räckvidd månadsvis, tryckt edition: 72 000 läsare
räckvidd månadsvis, digital edition: 41 000 läsare

distributör: Tidsam kontrollerad av: Orvesto 2020

Adress

Plaza Publishing Group AB
Box 302 10, 104 25 Stockholm
Leveransadress:
Frösundavik allé 1, 169 70 Solna
Tel: 08-50 11 88 00

temaplan och utgivningsdatum 2022

Nr 1. Tema: Hållbarhet

Materialdag 01 13 Utgivningsdag 02 08

Nr 2. Tema: Vårmode & trender

Materialdag 02 28 Utgivningsdag 03 24

Nr 3. Tema: Beauty, sommarspecial

Materialdag 04 11 Utgivningsdag 05 05

Nr 4. Tema: Semester, sol & bad

Materialdag 05 26 Utgivningsdag 06 21

Nr 5. Tema: Back to business

Materialdag 08 22 Utgivningsdag 09 15

Nr 6. Tema: Mode A/W22
Materialdag 10 03 Utgivningsdag 10 27
Nr 7. Tema: Holiday
Materialdag 11 10 Utgivningsdag 12 06

Digitala kanaler
Plazakvinna.com – daglig uppdatering
Nyhetsflödet på plazakvinna.com uppdateras flera gånger per dag med de senaste
mode-, kultur- och skönhetsnyheterna av vår webbredaktör.

visningar/månad
100 000

@PLAZAKVINNA på instagram – INSPIRATION TILL MAX

• Plaza Kvinnas Instagramflöde är fyllt till brädden av inspiration och information.

Här samsas det senaste numret av Plaza Kvinna med mode, mat, hälsa, skönhet,
kultur, resor och de senaste nyheterna.

• Våra följare är till största delen kvinnor i åldern 18-44. Majoriteten befinner sig i
Stockholm, följt av Göteborg, Malmö och Uppsala.

visningar/vecka
35 000

DIGITAL UTGÅVA – material som lever vidare

• Som första förlag lanserade Plaza Publishing Group samtliga av sina titlar på de

digitala plattformarna. Idag syns ditt material inte enbart i papperstidningen – i våra
digitala utgåvor lever de vidare långt efter att numret finns ute i butik. På så sätt exponeras dina annonser till ännu fler, både inom Sveriges gränser och utomlands.

Plaza Kvinnas digitala utgåva växte
mest av alla svenska modemagasin för
kvinnor – hela 72,4 % på bara ett år

• På våra partners plattformar finns möjligheten att läsa våra tidningar samt teckna
ett smart abonnemang till en fast månadskostnad. Varje månad kan du läsa hur
många tidningar du vill eller köpa enstaka lösnummer. På så sätt når vi även läsare
på resande fot, läsare som ändå inte köper fysiska tidningar och personer som är
nyfikna på att upptäcka nya magasin. Både miljövänligt och smart!

• På bara ett år ökade Plaza Kvinnas digitala upplaga med hela 72,4 %, och har idag
betydligt fler läsare än samtliga av våra konkurrenter.

läsare/månad
5 000

TOPPBANNER
1150 X 200

PLAZAKVINNA.COM – WEBBANNONSERING
TOPPBANNER
storlek: 1150 x 200 px
pris: 15 000 kr/vecka
Annons i nyhetsflöde
storlek: 800 x 800 px kvadrat
800 X 600 px liggande
600 X 800 px stående
pris: 8 000 kr/vecka
ANNONS I
NYHETSFLÖDE

Banner i inlägg
storlek: 1150 x 200 px
pris: 10 000 kr/vecka
pop-up-annons
STORLEK: –
pris: 20 000 kr/vecka
för bokning av
banner eller take-over
vänligen kontakta
Barbara marsella
bm@plaza.se

BANNER I INLÄGG
1150 X 200

POP UP-ANNONS

Minimumtid för bokning
1 vecka

