Sparas och
används

Odlare i
zon 5–8

Många
nya läsare

ANNONSPRISER 2021
Boka dina annonser för 2021 innan 31/12 -20 för att spara pengar!

”Kirgislöken
håller sorken borta!”
Gagsmark, zon 5

Sveriges mesta trädgårdstidning för tufft klimat!

Annonsera i
TRÄDGÅRD NORR 2021!

Annonsera i Trädgård Norr 2021 och möt
odlare i tufft klimat!

Under 2020 har vi gjort upplagerekord, nr 5/2020 hade en
ökning med 32 % jämfört med nr 5/2019! Trenden fortsätter
2021 genom aktiv marknadsföring i lämpliga tidningar och i
sociala medier. Allt för att hitta nya prenumeranter som har
nytta och glädje av läsningen! Många vittnar om att även annonserna är viktig information!
Med dina annonser i Trädgård Norr når du odlare i tufft klimat som läser, och använder det de läst, för att lyckas ännu
bättre med sitt odlande.
Trädgård Norr står för kunskap och inspiration, vi vill ge modet att prova och möjligheten att lyckas.

Utgivningsplan 2021
Utgivningsdag

Sista materialdag

Bokningsstopp

Nr 1

29 januari

11 januari

18 december -20

Nr 2

26 mars

5 mars

2 mars

Nr 3

28 maj

6 maj

3 maj

Nr 4

13 augusti

30 juni

28 juni

Nr 5

29 oktober

8 oktober

4 oktober

Annonspriser 2021
Format i mm

Pris 4-färg

Uppslag

392x268

12.640 kr

1/1 sida

182x268

7.900 kr

1/2 sida

182x130 alt. 89x268

5.200 kr

Boka dina annonser före 31/12 2020, så får du 2020 års annonspris även 2021.
Samtidig bokning av alla annonser under året ger dig rabatt –
2–4 annonser 10 % och alla 5 nummer 15 % rabatt.
Ytterligare bonus är en länk från vår hemsida till din hemsida
(alternativt Facebooksida).

1/4 sida

182x64 alt. 89x130

3.100 kr

1/8 sida

89x64

2.140 kr

Ring mig så talar vi om hur du vill synas med dina annonser i
Trädgård Norr!
Välkommen med din annonsbokning för 2021!

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.

Marie Olausson
Redaktör och ansvarig utgivare

Superbilliga annonsalternativet är en radannons under rubrik
i varje nummer! Ge läsarna möjlighet att enkelt nå dig året
runt!
Kombineras vid lämplig tidpunkt med traditionella annonser.
Pris 535 kr för enstaka annons, helår fem nummer betalar du
för fyra, dvs 2.140kr. Pris exkl moms. Helårsbokning ger dig
som bonus en länkning från vår hemsida.

Spara pengar – boka idag!

Vilka format och utgåvor väljer du 2021?

Ring 070-320 78 83 för information och bokning!

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, lämpligtvis högupplöst PDF.
Materialadress: anna@annatherese.eu

Radannonser
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