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Granskar, dokumenterar,
analyserar och upplyser
Expo är en religiöst och partipolitisk obunden antirasistisk stiftelse. Den grundades 1995 av bland andra Stieg
Larsson (1954–2004). Alltsedan starten har journalistisk
granskning av extremhögern utgjort grunden för Expos
arbete.
Tidskriften Expo ger fördjupande granskningar, analyser och berättelser om rasistiska idéer och grupper, hur
de påverkar vårt samhälle och hur de kan motverkas.
Tidningen utkommer med fyra nummer per år. Den
innehåller reportage, analyser och opinionsbildande
material om rasism i Sverige och internationellt.
På nyhetssajten www.expo.se publiceras aktuella
nyheter. Sajten följer den dagliga utvecklingen i bevakningsområdet genom aktuella kommentarer, nyheter
och granskningar.
Expo är kanalen för annonsörer som tydligt vill ta ställning för öppenhet och mångfald.

Akademiker, samhälls- och föreningsengagerade prenumererar som ett ställningstagande och läser för att
få fördjupning i ett område som de tycker är viktigt
Genomsnittsåldern är 50 år och läsarna är spridda i
hela Sverige med undantag för journalister och kulturarbetare då tyngdpunkt ligger på storstadsregionerna.
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Hanna Wigh
om övergreppen:
»SD är en sekt«

Från antikapitalism
till katolsk fascism

Rättsväsendet vs
nazisterna – vilka
verktyg finns i lagen?

Infiltratören

Patrik Hermansson
levde med alt-right
i ett år. Läs hans
egen berättelse.

#metoo krossar
myten om det
jämställda landet

Frågor & svar
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Följare på facebook – 64.350
Följare på twitter – 22.900
Följare på instagram – 5.100
Sajten har i snitt 58.000 besökare i månaden

Kosmisk strålning politiska vildar Wolfenstein tisdagsklubben
fatemeh khavari Snöflingor extremt på dramaten Hippienazist
HANNA WIGH / NMR OCH LAGEN / PATRIK HERMANSSON / NORDISK UNGDOM / RYSK IDEOLOGI / UNG I SVERIGE / MARGIT RICHERT

Som annonsör når du:
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PRINTANNONSERING
Antal nummer per år: 4

KOMMANDE UTGÅVA TIDSKRIFTEN EXPO 2019
Utgivningsdag

Materialdag

ICC profil: ladda ner
från www.damedia.se

1

28 mars

11 mars

2

27 juni

10 juni

Tryck: Offset, CMYK
Europaskalan

3

26 september

9 september

4

12 december

25 november

Nr

Bildupplösning: 300 ppi
Material mejlas till:
material@damedia.se

TIDSKRIFTEN – PRIS OCH ANNONSFORMAT Moms tillkommer.
Bilagor/ibladningar är möjligt.

1/1-sida 15 000 :191 × 240 mm
Inkludera 3 mm utfall.

1/2-sida 10 000 :191 × 120 mm
Inkludera 3 mm utfall.

WEBBANNONSERING
Nyhetsajten www.expo.se har i snitt 58.000 besökare i månaden
Priser - begär offert.
Tillåtna format: HTML5,
gif, JavaScript, jpg, png
Maxstorlek: 100 KB
Article low*

Article tall*

News Feed low

News Feed tall*

700 x 215 px
placering i artikel

700 x 400 px
placering i artikel

700 x 215 px
placering i nyhetsflödet

700 x 400 px
placering i nyhetsflödet

* Vid köp av denna annons
ingår även en mobilversion
av annonsen. Mobilversionens format är 335 x 335px.
Ni levererar annonsen i två
format.
Sidebar article

Sidebar article tall*

Sidebar news feed*

Sidebar news tall*

335 x 335 px
placering på sidospalten
av artikeln

335 x 500 px
placering på sidospalten
av artikeln

335 x 335 px
placering i sidospalt på
startsidans nyhetsflöde

335 x 500 px
placering i sidospalt på
startsidans nyhetsflöde
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