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Format:  26x10 cm
Antal ytor totalt:  402
Antal serier:  1
Placering:  Vagn A – E

Kampanjperiod:  4 veckor
Pris:  62.000 kr
Produktionspris:  23.000 kr
Totalpris:  85.000 kr

Annonsformatet är placerat på bordsbrickan. Ytan hamnar omedelbart  
i blickfånget vid din sittplats och blir väldigt attraktiv för dig som kund.  
Detta ger dig stora fördelar att kunna bygga varumärke och kommunicera 
informativa budskap.

Tray Large

Annonsformatet är placerat på bordsbrickan. Ytan hamnar omedelbart  
i blickfånget vid din sittplats och blir väldigt attraktiv för dig som kund.  
Detta ger dig stora fördelar att kunna bygga varumärke och kommunicera 
informativa budskap.

Tray Small

Format:  29x30 cm
Antal ytor totalt:  804
Antal serier:  2 / 402 st per serie
Placering:  Vagn A – E

Kampanjperiod:  4 veckor
Pris per serie:  402 st    87.000 kr
Produktionspris:  402 st    24.000 kr
Totalpris per serie:  402 st     111.000 kr

Annonsformatet är placerat på 26 områden vid 4-borden. Ytan hamnar  
i blickfånget vid din sittplats och blir väldigt attraktiv för dig som kund.
Formatet ger dig stora fördelar att kunna bygga varumärke och kommunicera 
informativa budskap.

Table

Format:  37x12 cm
Antal ytor totalt:  624
Antal serier:  2 / 312 st per serie
Placering:  Vagn A – E

Kampanjperiod:  4 veckor
Pris per serie:  312 st  45.000 kr
Produktionspris:  312 st  14.000 kr
Totalpris per serie:  312 st  59.000 kr
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Välj mellan olika annonslösningar med sampling som ditt mål. Välj ett två- 
sidigt blad, en folder eller tidning/magasin för att nå ut till dina möjliga kunder.  
Denna produkt med sin tillgänglighet uppmanar till lästid under resan.

Seat Pocket

Format:  Max 21 cm på bredden,  27 cm på höjden
Antal ytor totalt:  804 ex, exkl påfyllning efter ö.k. 
Antal serier:  1
Placering:  Vagn A – E

Kampanjperiod:  1 – 4 veckor
Pris:  30.000 kr/vecka eller efter ö.k.

Annonsformateten är strategiskt placerade vid fönsterbord och toaletter.  
Passa på att säkra dessa unika platser att annonsera mot  
dina kunder. 

Wall Panel

Format: 65x90 cm 49x90 cm
Antal ytor: 24 36 
Placering: Vagn A, E / Fönster Vagn B, C, D / Fönster

Format: 70x60 cm  60x30 cm
Antal ytor:  6 6
Placering: Vagn D / Utsida toalett Vagn D / Utsida toalett

Totalt antal ytor:  72
Antal serie:  1
Kampanjperiod:  4 veckor
Pris:  61.000 kr
Produktionspris:  19.500 kr
Totalpris:  80.500 kr

Annonsformatet är en ibladning i samtliga frukostboxar som serveras på  
tågen. Synligheten blir omedelbar när kunden öppnar sin frukostbox. Formatet 
ger dig en unik möjlighet att kommunicera direkt till en attraktiv målgrupp.

Breakfast Box

Format:  12x7 cm
Antal ex:  3000
Antal serier:  1

Kampanjperiod:  4 veckor
Pris:  20.000 kr
Produktionspris:    4.000 kr
Totalpris:  24.000 kr
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Format:  60x135 cm
Antal ytor totalt:  12
Antal serier:  1
Placering:  Vagn B

Kampanjperiod:  4 veckor
Pris:  30.000 kr
Produktionspris:    7.500 kr
Totalpris:  37.500 kr

Annonsformatet är placerat inne i tåget i anslutning till caféet och entrén till  
vagn B. På varsin sida av vagnen har du möjlighet som kund att använda  
dubbla budskap för att förstärka din effekt av annonseringen. Ytan är ett  
av det största invändiga formaten där du kan placera dina annonser.

Café Exclusive

Karossfoliering innebär att du syns heltäckande på vagnens båda sidor förutom vagnens fönster. Vill du synas 
stort och spektakulärt och verkligen sätta avtryck med ditt varumärke? Nyttja då möjligheten att exponera 
starka bilder och säljande budskap för att sätta rätt känsla på din kampanj.

Train Exclusive

Format:  21+21 meter, 125 m2

Antal ytor totalt:  Möjlighet att foliera  
 båda sidor på vagn C
Antal serier: 6
Placering:  Vagn C

Kampanjperiod:  4 veckor
Pris:  220.000 kr
Produktionspris:    55.000 kr
Totalpris:  275.000 kr



PRISLISTA MTRX Version 2022

fm reklam • Kungsportsavenyen 21 • 411 36 Göteborg • info@fmreklam.se • 076-767 68 10 • fmreklam.se

Ta möjligheten att synas på heltäckande ytor runt 
toalett, på golv och väggar. Ett perfekt komplement 
till ett invändigt format eller en folierad vagn för att 
höja upplevelsen av din kampanj ytterligare.

Floor/Wall Exclusive

Delar ut prover till resenärer ombord, kan göras 
på ett antal avgångar under vissa perioder.

Sampling

Format:  Helfolierade ytor, 
 Floor 912 x 2202 mm
 Wall 1867 x 2057 mm
 Wall 1532 x 2047 mm
 Door 912 x 1912 mm
Antal ytor totalt:  3 väggytor + 1 golvyta per tåg 
Antal serier: 6
Placering:  Vid ingång vagn C

Kampanjperiod:  4 veckor
Pris:  50.000 kr
Produktionspris:  14.500 kr
Totalpris:  64.500 kr
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