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S Indoor media ger dig möjlighet att nå SATS
emmar i anslutning till träningspasset.
SATS Indoor ger dig möjlighet nå SATS medlemmar
i anslutning till träningspasset.

ndoor kan annonsörer ta ett helhetsgrepp om SATS 180 000 aktiva fördelat på 55 träningscenter ibland annat;
Göteborg, Sundbyberg, Helsingborg, Malmö, Kista, Nacka, Västra Frölunda och Farsta. En genomsnittlig vecka
a 175 000 besök.

nsfakta

SATS erbjuder modern och funktionell individuell träning, personliga tränare
och gruppträningsklasser i de största städerna i Sverige.
Med SATS Indoor ger SATS rätt varumärken möjlighet att marknadsföra sig
till SATS runt 200 000 medlemmar. Det kan handla om annonsering i klädskåpen
eller sampling av varuprover i anslutning till träningspasset.
SATS är även öppna för annorlunda och kreativa lösningar!
Slå gärna en signal om ni har några roliga idéer så träffas vi gärna och
diskuterar hur en sådan kampanj skulle kunna se ut.
SATS medlemmar bor i storstad, tjänar bra och är först med det senaste inom
träning och hälsa. En genomsnittlig vecka har SATS runt 250 000 besök.
Hela 95% av medlemmarna är positiva till reklamen de ser inne på SATS.
Idag ingår 66 center i serien.
(alla priser exklusive moms)

Annonsfakta (alla priser exklusive moms)

AR - Annonsering på insidan av 23 000 skåpdörrar.

Antal:
12 av
300
000
kr
S K ÅPris:
P D Ö146
RRA
R - Annonsering
på
insidan
25stycken
000 skåpdörrar.
Damskåp
Pris: 174
00010
kr 700 stycken
Antal: 14 100 stycken
Pris: 128 000 kr
Antal:
Herrskåp
Pris: 152
00023
kr 000 stycken
Antal: 10 900 stycken
Pris: 224 000 kr
Antal:
Alla130
skåp
Pris: 264
000 kr Övrigt: Antal:
25 000uppsättning
stycken
210x297 mm,
g minimum vikt) Period:
2 veckor.
Distribution,
och tryck ingår ej i priset.
Sigtuna, Arlanda,
Vasagatan,
Kungens
Kurva,vikt)
Färjestaden,
och Torslanda
ingåroch
ej i tryck
serien)
Format:Bålsta,
A4 (210x297
mm, 130
g minimum
Period: 2 Askim,
veckor. Masthugget
Övrigt: Distribution,
uppsättning
ingår ej i priset.
(OBS! alla center ingår ej i serien)

- Sampling av varuprover i korgar på receptionsdisk eller bord i reception.
S A M P L I N G - Sampling av varuprover i korgar på receptionsdisk eller bord i reception.
kr

Pris:under
140 000
kr
räningscenter
2 veckor.
Övrigt: På receptionsdisken eller på ett bord i receptionen. Distribution ingår ej i priset.
Period:Bålsta,
Alla träningscenter
under 2 veckor.
På receptionsdisken
eller på ett
i receptionen.
Sigtuna, Arlanda,
Vasagatan, Kungens
Kurva,Övrigt:
Färjestaden,
Askim, Masthugget
ochbord
ingår ejDistribution
i serien) ingår ej i priset.
Torslanda
(OBS! alla center ingår ej i serien)

ning av varuprover eller demonstration av varor eller tjänster med egen personal.
D E M O - utdelning av varuprover eller demonstration av varor eller tjänster med egen personal.
r Period: 1 träningscenter 1 dag. Övrigt: SATS tillhandahåller ett utrymme av ca två kvm i anslutning till receptionen.
Pris: 20 000 kr Period: 1 träningscenter 1 dag. Övrigt: SATS tillhandahåller ett utrymme av ca två kvm i anslutning till receptionen

h uppsättning
av annonser
skåpdörrar:av annonser på skåpdörrar
Distribution
ochpå
uppsättning

am+herr) HelaPris:
41(dam+herr)
000 kr
serien
Pris:
25
000 kr
Damskåp
Herrskåp
Pris: 22 000 kr

Pris: 45 000 kr
Pris: 27 000 kr
Pris: 25 000 kr

Bring Express AB fakturerar annonsörer.

För information och bokning:
Advertise AB, Carl Thörne, tel: 08-22 44 80
e-post: carl@advertise.se

