
”Det går inte, 
är den största triggern.”

Piteå, zon 5

Sparas och 
används

Odlare i
zon 5–8

Kunskap &
inspiration

ANNONSPRISER 2020

Sveriges mesta trädgårdstidning för tufft klimat!

Oförändrade priser 2020 – boka dina annonser nu!



Rabatter: 2–4 annonser 10% och fem eller fler 15%

Annonsmaterial 
Materialdag avser tryckfärdigt material, lämpligt vis högupplöst PDF. 
Materialadress: anna@annatherese.eu

Vill du ha hjälp med utformning och produktion av annonsmateria
let så hjälper vi dig. Produktion av annons debiteras med 10% av 
bruttopris för annonsen. 

Radannonser
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 el
ler vad du önskar ska vara med. Pris 510 kr per annons. Helårsboka 
fem nummer och betala för fyra (2.040 kr)! Pris exkl moms.

Liksom tidigare vinner du på att boka alla dina annonser vid 
ett och samma tillfälle, för då får du rabatt! 
Bonus är gratis länkning från vår hemsida till din hemsida un
der ett år!
Trädgård Norr har trogna läsare som 
återkommer år efter år och som vill veta 
vilka nyheter du har att erbjuda!
Förnyelsegraden på prenumerationerna ligger på 80 % efter 
första utskick. Lösnummerförsäljningen ökar efter ett intensivt 
arbete med att hitta rätt återförsäljare, företrädesvis i zonerna 
5–8, där även huvuddelen av prenumeranterna finns.
Nyheten för 2020 är att vi anpassar 
höstutgivningen till vårt nordliga klimat! 
Vi tidigarelägger nr 4 och 5/2020, vilket ger dig möjlighet till 
längre säljsäsong via Trädgård Norr.
Vilka format och utgåvor väljer du 2020?
Ring mig så talar vi om hur du på bästa sätt ska annonsera i 
Trädgård Norr, för att få bästa resultat!
Välkommen med din annonsbokning för 2020!

Marie Olausson
Redaktör och ansvarig utgivare

Utgivningsplan 2020
 Utgivningsdag Sista materialdag Bokningsstopp 

Nr 1 31 januari 7 januari 19 december 19
Nr 2 27 mars 6 mars 2 mars
Nr 3 29 maj 7 maj 4 maj
Nr 4 14 augusti 17 juli 26 juni
Nr 5 30 oktober 2 oktober 30 september

Annonspriser 2020
 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 2.930 kr
1/8 sida 89x64 2.040 kr
Alla priser exkl moms 25%. Begärd placering sista sidan 10.600 kr

Ring 070-320 78 83 för information och bokning!

ANNONSERA I 
TRÄDGÅRD NORR 2020!

Med oförändrade annonspriser 
och ökande upplaga, blir din  
annonsering i Trädgård Norr 
ännu mer kostnadseffektiv!
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