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Bokning och utgivning
NR Bokningsstopp Materialstopp Utkommer
1 24 januari 31 januari 23 februari
2 19 april 25 april 18 maj
3 15 augusti 22 augusti 14 september
4 31 oktober 7 november 30 november

BBeennssiinn  &&  BBuuttiikk  uuttggeess  aavv  OOrrggaanniissaattiioonneenn  SSvveerriiggeess  SSeerrvviicceessttaattiioonneerr  ((OOSSSS)),,  eenn  iinnttrreesssseeoorrggaanniissaattiioonn  
ssoomm  aarrbbeettaarr  fföörr  öökkaadd  llöönnssaammhheett  oocchh  fföörrbbäättttrraaddee  vviillllkkoorr  fföörr  ddeenn  eennsskkiillddaa  hhaannddllaarreenn..

”Det finns många skäl att annonsera i Bensin & Butik ifall du vill nå ut till hela drivmedels- och conve-
nience-branschen på en och samma gång. Bensin & Butik är den enda nischade branschtidningen i 
Sverige för dessa målgrupper.

Tidningen distribueras till samtliga bensinstationer och handlare – inom kedjorna Circle K, OKQ8, 
Preem, Shell, Gulf, St1, Ingo, Qstar, Din-x med flera. Dessutom når tidningen kedjebundna  
convenience-butiker som Frendo, Matnära, Handlar´n, Pressbyrån, 7-Eleven, Nära Dej, Tempo,  
Matöppet och Jourlivs. Även samtliga grossister och leverantörer inom convenience- och drivmedels-
branschen nås, vilka även är trogna annonsörer i Bensin & Butik.
Naturligtvis distribueras tidningen även till politiken samt till drivmedelsbolagens och convenience- 
kedjornas medarbetare och tjänstemän – vilka är några av våra trognaste läsare.

Bensin & Butik utkommer 4 gånger per år i 6 500 ex, och varje tidning läses av många fler på arbets- 
platsen. Innehållet kretsar kring att återge drivmedelshandlarnas utmaningar och framgångar i stort 
och smått genom feature-reportage och intervjuer på plats vid mackar och hos företag och kedjor i 
hela Sverige. Aktuella branschfrågor och produktnyheter inom biltvätt & bilvård – säkerhet – fastfood 
& café – godis, snacks, dryck och livs – convenience – forecourt – mässor & events – företagande och 
ledarskap, är tydliga fokusområden.”

Målgrupp:  Drivmedelshandlare, stationschefer, kategoriansvariga och personal på bensinstationer. 
Franchisetagare och småföretagare. Drivmedelsbolagens och convenience-kedjornas medarbetare 
och tjänstemän, samt grossister och leverantörer inom convenience- och drivmedelsbranschen.”

Utgivning: 4 nummer per år
Utgivare: Organisationen Sveriges Servicestationer (OSS)
Upplaga: 6 500 exemplar
Räckvidd: ≈ 24 000 läsare
Webbsida: oss.se
Materialadress: lennart@oss.se

Kontakta Lennart Stolpe om du är intresserad av att annonsera eller ligga med på webbsidan  
eller i nyhetsbrevet.

Lennart Stolpe                   
lennart@oss.se   070-985 18 12

SVENSK BENSINHANDELS BRANSCHTIDNING FÖR SVERIGES DRIVMEDELS- OCH SERVICEHANDLARE

Annonsbokning och info: 
Lennart Stolpe
lennart@oss.se
070-985 18 12

Annonser mejlas/sprendas efter
överenskommelse till: 
lennart@oss.se

Material:
Digitalt material levereras som tryck-PDF. 
Använd förinställning: Tryckkvalitet och 
utdata Fogra 39. 
Hjälp med sättning av annons 795 kr/tim.

Tekniska frågor
bensinbutik@oss.se

DIGITALA

 KANALER

Ledare: Årets station 
ska vara ett föredöme 
för branschen

Om utmaningar för 
småföretagare
i glesbygden

Unga kvinnor är 
Sveriges mest
klimatsmarta bilister

Service Score:
Service är allt 
det där vi inte säljer 
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Ornö sjömack
ger ön nytt liv
Stefan Skog om livet som
Gulf-handlare och entreprenör
i Stockholms skärgård

GLÖD:
Pilotbutiker ska testa
nya servicelösningar

Välj din
favorit!

HELSIDA
27 200:-
1 - 240 x 340
(+ utfall 3 mm)
2 - 223 x 320

UPPSLAG
45 000:-
440 x 340
(+ utfall 3 mm)

BAKSIDA
30 000:-
240 x 310
(+ utfall 3 mm)

HALVSIDA
16 000:-
3a - 120 x 340
(+ utfall 3 mm)
3b - 240 x 170
(+ utfall 3 mm)
4a - 106 x 320
4b - 223 x 160

KVARTSIDA
9 000:-
5 - 107 x 160
6 - 223 x 76
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