
Välkommen till The Evil Monkey Magazine!
Vi har länge tyckt att det är dags för något nytt på motortidningsfronten (även om The Evil Monkey Magazine inte är 
någon motortidning). Men eftersom nån annan sällan gör det man önskar, tog vi själva tag i saken och idén om en 
kustom kulture-tidning tog form.

På The Evil Monkey Magazine gillar vi att göra saker lite annorlunda och framförallt lite enklare. Vi tror defi nitivt att 
papperstidningen har en framtid, fast på ett nytt sätt. Att exempelvis distribuera tidningen med de traditionella kanaler-
na kräver att tidningen trycks i nästan dubbelt så stor upplaga än vad som faktiskt säljs. På The Evil Monkey har vi helt 
enkelt slopat denna vägen och distribuerar tidningen direkt till prenumeranter och direkt på de meetings vi själva är på. 
Detta sparar både massor av pengar och inte minst massor av papper och onödiga transporter.

The Evil Monkey Magazine är inte någon motortidning. Tidningen är istället en källa till inspiration där läsarna hittar 
riktiga gobitar med fördjupade reportage om mer eller mindre kända människor och deras kreativa kustomintresse, 
omöjliga byggen, historien bakom choppern eller rodden, skojsiga tips och givetvis besöker vi ett antal meetings då och 
då. The Evil Monkey Magazine innehåller helt enkelt dom där reportagen som verkligen sparkar dig där bak till att ta tag 
i det du alltid velat göra eller ger dig som redan är på g, idéer och inspiration att fortsätta göra din grej.
The Evil Monkeys röda tråd är bara en. Vi struntar i att vara breda för att passa alla. Vi struntar i vad som förväntas. Vi vill 
göra den där tidningen vi själva saknat. Tidningen som låter oss möta dom sanna äkta människor bakom skandinavisk 
kustomkultur. Dom som inte bygger fordon för att ställa på en hylla utan dom som bygger, modifi erar återställer eller 
trimmar för att kunna använda sin ögonsten.

Vill du vara med på vår resa? För vi behöver din hjälp, precis som vi hoppas kunna hjälpa dig och din verksamhet.

Så här har vi tänkt;
Vi förser din butik med överenskommet antal prenumerationstalonger med din butikskod 
på. För varje inkommen prenumeration förmedlad av din butik erhåller din verksamhet 
100 SEK till en annonspott du sedan använder när du vill i form av annonser.

Som vår samarbetspartner bjuder vi dessutom på en webbanner inkl. till-
verkningskostnaden. Även tillverkningskostnaden av annonser är gratis.

Inte tid eller lust att förmedla prenumerationer, men vill synas ändå? 
Självklart kan du köpa en annonsplats i tidningen ändå. Webbanner ingår 
alltid för den som bokar annons i tidningen.

Låter detta intressant? Hör av dig, via telefon +46-730881950, 
mail: info@theevilmonkey.se eller via vår facebook theevilmonkeymagazine

The Evil Monkey Magazine® ägs och utges av Fantasibolaget, Klinte 4, SE-574 91 Vetlanda



Uppslag/Spread
420x280

10.000 SEK

1/1 
210x280

5.500 SEK

1/2 
184x127

3.000 SEK

1/4
184x63,5 

1.800 SEK

1/2
92x254 

3.000 SEK

1/4
92x127 

1.800 SEK

The Evil Monkey Magazine ges ut med 4 nr/år och trycks på ett exklusivt miljöcertifi erat papper. 
Varje nummer är alltid minst 100 sidor och tidningen når alltid till 100% din målgrupp.

Webbanner ingår alltid för den som bokar annons i tidningen. Tillverkningskostnad ingår. Vill du hellre 
lämna eget material behöver vi ditt material som högupplöst pdf med minst 3 mm utfall för utfallande 
annonser. ICC-profi l Euroscale uncoated.

NR:   UTGIVNINGSDATUM:  DEADLINE ANNONSMATERIAL:

The Evil Monkey Magazine® ägs och utges av Fantasibolaget, Klinte 4, SE-574 91 Vetlanda

Du kommer i kontakt med oss via telefon +46-730881950, 
mail: info@theevilmonkey.se eller via vår facebook eller 
Instagram theevilmonkeymagazine

Nr 1 2019 17 sep 2019 3 sep 2019

Nr 2 2019 10 dec 2019 21 nov 2019

Nr 1 2020 3 mar 2020 14 feb 2020

Nr 2 2020 2 jun  2020 14 maj 2020

Nr 3 2020 1 sep 2020 13 aug 2020

Nr 4 2020 1 dec 2020 12 nov 2020


