
Det finns många skäl att annonsera i tidningen På Väg ifall du vill nå ut till hela 

drivmedels-och convenience-branschen på en och samma gång. På Väg är den 

enda nischade branschtidningen i Sverige för dessa målgrupper. 

Tidningen distrubieras till samtliga bensinstationer och handlare – inom kedjor-

na 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 drivmedelsbranschen nås, vilka 

även är trogna annonsörer i tidningen. Naturligtvis distribueras tidningen även 

till politiken samt drivmedelsbolagens och conveniencekedjornas medarbetare 

och tjänstemän – vilka är några av våre trognaste läsare. 

På Väg utkommer fyra gånger per år i 6 500 ex, och varje tidning läses av många 

fler på arbetsplatsen. 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 och 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. 

Kontakta Lennart Stolpe om du är intresserad av att annonsera eller ligga med 

på webbsidan eller i nyhetsbrevet. 

Tidningen Bensin & Butik 

byter namn till På Väg

Bokningsstopp  Materialstopp  Utgivning

30/1   7/2   1/3

17/4   24/4   17/5

18/9   25/9   18/10

20/11   27/11   20/12

NR. 

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Utgivningsdatum 2023

HELSIDA 
1 – 240x340
(+ Utfall 3mm) 
2 – 223x320 
27 200:-

UPPSLAG
440x330 
(+ Utfall 3mm) 
45 000:- 

BAKSIDA 
240x310 
(+ Utfall 3mm) 
30 000:- 

HALVSIDA 
3a – 120x340 
(+ Utfall 3mm) 
3b – 240x170
(+ Utfall 3mm) 
4a – 106x320
4b – 223x160 
16 000:- 

KVARTSIDA 
5 – 107x160
6 – 223x76 
9 000:- 
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På Väg utges av Organisationen Sveriges Servicestationer (OSS), en intresseorganisation som 

arbetar för att öka lönsamhet och förbättrade villkor för den enskilda handlaren. 

PÅ 

VÄG

Fakta

Utgivning: 4 utgåvor 2023 

Utgivare: Organisationen 

Sveriges Servicestationer 

(OSS) 

Upplaga: 6 500 ex 

Räckvidd: 24 000 läsare 

Webb: oss.se

Annonsförsäljning

Lennart Stolpe 

Telefon: 

070-985 18 12

E-post: 

lennart@oss.se

Annonser mejlas/sprendas 

efter överenskommelse till: 

Lennart@oss.se 

Material: 

Digitalt material levereras 

som tryck-PDF. Använd förin-

ställning: Tryckkvalitet och 

utdata Fogra 39. Hjälp med 

sättning av annons 795 kr/tim. 

Tekniska frågor 

pavag@oss.se 


