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Annonsspecifikation

2022

Hemträdgården går ut till:
Över 30 000 medlemmar i Riksförbundet
Svensk Trädgård över hela landet
Drygt 150 lokala trädgårdsföreningar
Drygt 70 av Pressbyråns och Press Stops
försäljningsställen i landet
Cirka 350 offentliga platser som vårdcentraler,
sjukhus, tandläkarmottagningar, frisörer
Ett 50-tal bibliotek
Företag i trädgårdsbranschen samt ett större
antal skolor
Tidningen säljs med framgång i Norge

– Sveriges största trädgårdsorganisation

Hemträdgården är tidningen som sex gånger
om året kommer hem till runt 30 000 trädgårdsaktiva hushåll över hela landet.
Hemträdgården har en lång tradition av att
presentera intressant och angelägen information till trädgårds- och odlingsintresserade
och har sedan starten 1945 varit tidningen för
medlemmarna i Sveriges största trädgårdsorganisation, Riksförbundet Svensk Trädgård.
Läsarna får i Hemträdgården förklarande artiklar om odling och trädgårdsväxter, nya rön
inom trädgård presenterade på ett förklarade
sätt och inspirerande reportage från trädgårdar runt om i landet, samt utblickar mot
övriga trädgårdsvärlden. Tidningen har nöjda
och aktiva läsare.
Christina Säll, chefredaktör

Utgivningsplan 2022
Nr

Bokningsdag

Materialdag

Utgivningsdag

1

tisdag 14 dec 2021

tisdag 21 dec 2021

fredag 4 feb

2

tisdag 15 feb

tisdag 22 feb

fredag 25 mar Mässnummer

3		

tisdag 19 apr

tisdag 26 apr

fredag 27 maj

4		

tisdag 14 jun

tisdag 21 jun

fredag 19 aug

5		

tisdag 30 aug

tisdag 6 sep

fredag 7 okt

6		

tisdag 18 okt

tisdag 25 okt

fredag 25 nov
Priser och format, se nästa sida. ➤

2022

Annonspriser och format, 4-färg
Uppslag

395 x 280 mm
Utfallande 420 x 297 mm
+ 5 mm utfall.
24 000 kr

1/2 sida
liggande

1/2
sida
stående

1/2-sida
185 x 135 mm eller 90 x 280 mm
8 000 kr

Helsida
sista sidan

185 x 250 mm
Utfallande
210 x 260 mm
+ 5 mm utfall
utom i överkant.
17 000 kr

Medlem i Sveriges Tidskrifter

Helsida
helsida

185 x 280 mm
Utfallande
210 x 297 mm
+ 5 mm utfall.
14 000 kr

Helsida
omslag

185 x 280 mm
Utfallande
210 x 297 mm
+ 5 mm utfall.
15 500 kr

Bilagor

Bilagor enligt offert.
1/4
sida
1/4-sida
90 x 135 mm
4 500 kr

1/8
sida

1/8-sida
90 x 65 mm
2 500 kr

Radannonser – Trädgårdstorget

Pris 1 500 kr för att medverka i 6 nummer i följd. För en länk till den egna hemsidan
från Riksförbundet Svensk Trädgårds hemsida, tillkommer 1 000 kronor/år.
Med egen bild bland radannonserna syns annonsen ännu mer.
Priset för radannons med bild är 3 000 kr för införande i 6 nummer i följd.
På en yta av 40 x 22 mm kan man själv utforma sin radannons.
• Tidningen är momsbefriad. Moms och reklamskatt tillkommer inte.
• Bilaga ska skickas som pdf-fil till christina.sall@tradgard.org och godkännas innan den skickas för distribution.
•Utgivaren avböjer annonser från politiska partier, religiösa organisationer samt annonser för alkoholhaltiga
drycker.
• Vid avbokning av beställd annons efter materialdag, förbehåller vi oss rätten att debitera fullt annonspris.

Tekniska data
Annons ska lämnas som digitalt heloriginal. Hela tidningen trycks i 4-färg. Alla färgdefinitioner måste
vara i CMYK (Europaskalan). Rastertätheten är 150 linjer/tum. Tidningen trycks i arkoffset.
Vi tar emot följande filformat:
PDF, lägst version 1.5. Observera att PDF-filer måste göras med inställning för tryck och med rätt format.
De bör dessutom göras via Postscriptfil och Distiller inte – direkt från layout- eller illustrationsprogrammet.
PDF direkt från InDesign fungerar (inställningar för tryck – ”Press”).
• För leverans av annons i annat format, tag kontakt med annonsmottagning, 08-545 160 60.
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