Kunskap &
inspiration

Odlare i
zon 5–8

Sparas och
används

ANNONSPRISER 2019
Boka dina annonser innan 31/12 -18 till 2018 års pris!

Sveriges mesta trädgårdstidning för tuffa klimat!

Annonsera i
TRÄDGÅRD NORR 2019!

Boka annons idag – få
gratis länk på vår nya
hemsida! tradgardnorr.se
Dina annonser i Trädgård Norr får stor
uppmärksamhet och syns många gånger!

Våra trogna prenumeranter läser Trädgård Norr noga, de
sparar sin tidning och de använder delar av innehållet i det
praktiska odlandet och vid växtval.
Trädgård Norr finns tillgänglig i stora delar av landet, genom
prenumerationer och lösnummerförsäljning via Tidsam. Antalet läsare ökar, bl.a. tack vare läsning vid drygt 60 bibliotek i
de fyra nordligaste länen.

Nyhet! Gratis länkning till din hemsida!

På vår nya hemsidas Länkar-sida får du en gratis plats under
ett år, när du annonserar radannons helår fem nummer och/
eller minst en traditionell annons!

Vilka format och utgåvor väljer du 2019?
En paketlösning, eller enstaka annonser?

Läsarna av Trädgård Norr är dina potentiella kunder! Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för just ditt företag!
Marie Olausson
Redaktör och ansvarig utgivare

Utgivningsplan 2019
Utgivningsdag

Sista materialdag

Bokningsstopp

Nr 1

1 februari

7 januari

20 december -18

Nr 2

29 mars

7 mars

1 mars

Nr 3

29 maj

6 maj

2 maj

Nr 4

30 augusti

6 augusti

5 augusti

Nr 5

15 november

21 oktober

17 oktober

Annonspriser 2019
Format i mm

Pris 4-färg

Uppslag

392x268

12.640 kr

1/1 sida

182x268

7.900 kr

1/2 sida

182x130 alt. 89x268

4.960 kr

1/4 sida

182x64 alt. 89x130

2930 kr

1/8 sida

89x64

2.040 kr

Alla priser exkl moms 25%. Begärd placering sista sidan 10.600 kr

Rabatter: 2–4 annonser 10% och fem eller fler 15%
Annonsmaterial: Materialdag avser tryckfärdigt material, lämpligt
vis högupplöst PDF. Vill du ha hjälp med utformning och produktion
av annonsmaterialet behöver vi digitala bilder, digital logotype och
text minst en vecka före sista materialdag. Produktion av annons
debiteras med 10% av bruttopris för annonsen och inkluderar två
korrektur (därefter debiteras kostnad per timme).
Materialadress: anna@annatherese.eu

Radannonser

Ring 070-320 78 83 för information och bokning!

Annonsera i varje nummer av Trädgård Norr med en radannons
under rubrik! Du får fyra rader á 40 tecken; företagsnamn i fetstil
och tre rader till info om dina produkter, telefon, hemsidesadress eller vad du önskar ska vara med. Pris 510 kr per annons. Helårsboka
fem nummer och betala för fyra (2.040 kr)! Pris exkl moms.
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