
premiär 
för unikt svenskt
skotermagasin!
Skotercross Magazine är en tidning 
som fokuserar ENBART på skoter-
sport. 84 sidor med snösprutande 
action som dessutom kommer att 
delas ut gratis på alla SM-tävlingar 
i snöskoter under säsongen. 

Bakom satsningen står SVEMO Snöskoter-
sektion tillsammans med Skotercross.se och 
Moontain Media. Produktionen sker under 
hösten 2014. 
 
Skotercross Magazine kommer att ges ut i 
ett nummer under säsongen 2015. Upplagan är 
15 000 exemplar. 
 
Magazinet är gratis och kommer att delas ut 
i första hand på alla SM-tävlingar i Skotercross, 
Stadioncross, Backe och Enduro. 

Målgruppen är med andra ord de som redan 
är intresserad av skotersport plus ny publik som 
inte ”upptäckt” den fantastiska sporten än.

Innehållet kommer att bestå av intervjuer 
med duktiga förare i sporten som, Adam Ren-
heim, Emil Öhman, Petter Nårsa, Marcus 
Ogemar Hellgren, Marica Renheim och Elina 
Öhman. Stor fokus kommer även att ligga på att 
förklara vad sporten är för något. Och MASSOR 
av actionbilder förstås! 

VILL DU VARA MED OCH SYNAS?




ANNONSERA I SKOTERCROSS
MAGAZINE 

ERBJUDANDE!
Ett helt uppslag 
380 x 260 mm
(390 x 270 mm med utfall) 

10 000:-
(exklusive moms)

 

En helsida
190 x 260 mm
(200 x 270 mm med utfall) 

6 000:-
(exklusive moms)

 

380 mm

260 mm

190 mm

260 mm

UPPSLAG

HELSIDA

Kontakta SVEMO Snöskoter-
sektion för att beställa annons.
 
Rickard Stenberg  070-272 12 20
Tobias Eklund  070-607 26 63
Anders Karlsson  070-674 63 66

snoskoter@svemo.se

Kontakt för att skicka original till 
Skotercross Magazine.

Roger Strandberg  070-623 53 59
roger@moontain.se
Formatet ska vara i PDF. Om annonsen ska 
täcka hela sidan ska det vara utfall 5 mm runt 
om (dock utan skärlinjer).
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