
Sveriges mesta trädgårdstidning för tufft klimat!

ANNONs-
PRISER 2023

Spara pengar genom att boka alla 
dina annonser vid samma tillfälle!

Nyhet – Nu lanseras även 
Trädgård Norr Digital!

Nå odlare 
zon 5–8

20 år
2023!



2023 fyller Trädgård Norr 20 år!
I april 2003 genomförde jag den första trädgårdsmässan 
norr om Stockholm. 2004 startade jag tidningen Trädgård 
Norr som ett komplement till mässan och för att i tid-
ningsform ge kunskap och inspiration till norra Sveriges 
alla odlare.
Vi har aktiva och trogna läsare, fortfarande flera som har 
varit med från start 2004! Huvuddelen av prenumeran-
terna finns från Dalarna och norrut, men allt fler tillkom-
mer från södra Sverige. 
Under 2023 startar vi även Trädgård Norr digital, d.v.s. 
den tryckta tidningen även i digital form, och med ett ar-
kiv fyllt av alla 20 årens utgåvor.

Annonspriser under jubileumsåret
Under jubileumsåret 2023 behåller vi samma låga priser 
som 2022 för traditionella annonser och årsbokningar av 
radannonser.
Enstaka radannonser får ett lite högre pris eftersom även 
de är väl lästa, och en billig möjlighet för dig att nå aktiva 
odlare. 

Hur väljer du att annonsera i Trädgård Norr 
under 2023?
Boka alla årets annonser vid ett och samma tillfälle så får 
du rabatt! Bonus är gratis länkning från vår hemsida till 
din, alternativt Facebook/Instagram-sida.

Välkommen redan idag med din annonsbokning!

Marie Olausson
Redaktör och ansvarig utgivare

Utgivningsplan 2023
 Utgivningsdag Sista materialdag Bokningsstopp 
Nr 1 27 januari 4 januari 20/12 2022
Nr 2 31 mars 6 mars 1 mars
Nr 3 26 maj 2 maj 27 april
Nr 4 11 augusti 30 juni 27 juni
Nr 5 27 oktober 5 oktober 2 oktober

Annonspriser 2023
 Format i mm Pris 4-färg
Uppslag 392x268 12.640 kr
1/1 sida 182x268 7.900 kr
1/2 sida 182x132 alt. 89x268 5.460 kr
1/4 sida 182x64 alt. 89x132 3.255 kr
1/8 sida 89x64 2.250 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 för press. Materialadress: anna@tradgardnorr.se
Vill du ha hjälp med utformning och produktion av annons-
materia let så går det att ordna. 

Radannonser
Superbilliga annonsalternativet är en radannons under rubrik i 
varje nummer! Ge läsarna möjlighet att enkelt nå dig året runt! 
Kombineras vid lämplig tidpunkt med traditionell annons. 
Pris enstaka radannons: 1.000 kr per annons.  
Helår, 5 nummer, jubileumspris 2023: 2.260 kr. 
Priser exkl moms. Helårsbokning ger dig som bonus även en 
länkning från vår hemsida (www.tradgardnorr.se/links).Ring 070-320 78 83 för information och bokning!

ANNoNseRA i 
TRÄDGÅRD NORR 2023!
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