
Skellefteås största annonspelare!

R E K L A M S O M S Y N S

- utvändigt och invändigt i bussen -

Prislista och produktkatalog / per den 2021-11-09

Baksida Helfolierat Långsida



XL Guld
165 x 65 cm rammonterad baksida.
Annonsyta: 21 000:-/10 bussar. Kampanjperiod 2 veckor. 
Tillkommer tryck och montering.

Superback 
Helfolierad bussbaksida 240 x 240 cm. 
Annonsyta: 18 000:-/buss. Kampanjperiod 4 veckor.
TIllkommer tryck och montering.

Långsida 
305 x 65 cm. 
Annonsyta: 15 000:-/10 bussar. Kampanjperiod 2 veckor. 
Tillkommer tryck och montering.

Påstigningssida buss 
140 x 50 cm. 
Annonsyta: 8 000:-/10 bussar. Kampanjperiod 2 veckor. 
Tillkommer tryck och montering.

UTVÄNDIG REKLAM

Superside 
600 x 40 cm. 
Annonsyta: 19 000:-/4 bussar. Kampanjperiod 4 veckor. 
Tillkommer tryck och montering.

Helfolierad
Annonsyta: 58 000:-/buss 8 veckor (8 v är minimum). 
Tillkommer tryck och montering.
Kontakta oss för offert vid längre kampanjperiod.

Prislista och produktkatalog / per den 2021-11-09



INVÄNDIG REKLAM

Digital signage, bildskärm inne i buss
Annonsyta: 3000:-/20 bussar. Film/stillbild om max 10 sekunder.

Kampanjperiod 1 vecka. 
Förutsätter att färdigt material levereras till Skellefteå buss.

INFORMATION
Alla prisangivelser för annonsytor är priser exklusive reklamskatt (för närvarande 6,9%) och ex-
klusive moms (för närvarande 25%). Vi reserverar oss för feltryck och förändringar.

Är ni i behov av hjälp med tryck och montering av er reklam så kan vi rekommendera Vision 
Reklam. De har lång erfarenhet av tryck och montering på våra bussar. Ni som köper annonsyta 
kan välja annan leverantör.  
VisionReklam:
Tel: 0910-197 77          Mobil: 076-778 47 37         info@visionreklam.se        www.visionreklam.se

Prislista VisionReklam per den 2021-11-09: 
Superback - Tryck och montering 3 000:- per buss.
XL Guld -Tryck och montering 6 000:- för 10 bussar.
Långsida -Tryck och montering 5 000:- för 10 bussar.
Påstigningssida buss - Tryck och montering 3 000:- för 10 bussar.
Helfolierad -Tryck och montering från 35 000:- per buss.
Superside - Tryck och montering 10 000:- för 4 bussar.

För fullständiga villkor kommer inom kort på vår hemsida www.skebuss.se.

bildskärm
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Varje år görs drygt 1,1 miljoner resor med lokaltrafiken 
i Skellefteå. De centrala stadsdelarna binds samman 
med Bergsbyn, Ursviken och Skelleftehamn vid kusten 
via 4 linjer. Tillsammans har dessa orter över 43 000 
innevånare och därmed mer än hälften av kommunens 
invånarantal. 

Alla linjer passerar Skellefteå centrum via Kanalgatan. 
Det betyder att du kan vara trygg i att oavsett vilken 
busslinje just din reklam finns på, så kommer den att 
passera där flest människor rör sig. 

Skellefteå växer. Här ska många fler människor leva och 
bo. Det byggs och planeras som aldrig förr. Nya bostä-
der, arbetsplatser och infrastruktur tar form. Denna 
enorma tillväxt ökar möjligheten för dig att nå ut med 
ditt budskap. 

Kontakta oss och diskutera alla möjligheter! 
Vxl. 0910-72 56 00 

info@skebuss.se
www.skebuss.se

REKLAM SOM SYNS 
- utvändigt och invändigt i bussen -

Välkommen!


