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Kontaktinformation
Svenska Foder AB
Box 673
531 16 Lidköping

Annonsbokning
Johan Andersson
johan.andersson@svenskafoder.se
010-130 29 84
Annonsinlämning
Malin Hansen
malin.hansen@svenskafoder.se
010-130 29 82

Teknisk information

Annonsformat: Högupplöst pdf. Bilder 300 dpi.
Färger: CMYK
Upplaga: ca 14 000 ex
Utgivning: 5 nr per år
Material: Döp mailet till annonsörens namn och i vilket
nummer annonsen är bokad i. Allt material skickas till
malin.hansen@svenskafoder.se.

Allmänna villkor

Samtliga priser är exklusive reklamskatt, moms tillkommer.
Kompensation för fel kan högst motsvara annonskostnaden.
För skada på grund av utebliven eller felaktigt införd
annons eller fördröjda annonssvar ansvaras ej. Tidningen
förbehåller sig rätten att avvisa annonser. Tidningen
förbehåller sig rätten att justera format och utgåvor.

Betalningsvillkor

Moms tillkommer på samtliga priser.
Annonspriserna förutsätter färdigt material.

Tidningen är en förlängd arm ut för er som är
leverantör eller återförsäljare till landsbygdens
företagare. Målet är tydligt: både jag och
ni som återförsäljare eller leverantör kan dra
nytta av den marknadsbearbetning som sker
genom Tidningen. Och allt hamnar dessutom
i alla våra sociala medier i rättan tid.
Johanna Rosengren
- Växtodlingssäljare i Svenska Foder

Annonsplan -18

TIDNINGEN
Ett magasin för svensk lantbruksnäring • Producerad av Svenska Foder AB
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TIDNINGEN lyfter
… fram goda entreprenörer och branschföreträdare
… nya produkter och verksamhetsområden
… positiva initiativ
… verkligheten, det stora kunnandet och
viljan i branschen
… vikten av ett lönsamt lantbruk

14 000 läsare - Målgrupp: kvalificerat

utvalda lantbrukare (grisproducenter,
mjölkproducenter, köttdjursproducenter,
spannmåls – och fröproducenter), återförsäljare, opinionsbildare, skolor
och myndigheter.
Tidningens utgivning – 5 nr om året;
mars, juni, september, oktober och
december.

Digitala utgåvor på www.svenskafoder.
se och på Facebook.

Ett högst aktuellt adressregister som
inför varje nummer uppdateras.

Utgivningsplan 2018
Nr

Utgivningsvecka

Sista materialdag

1

v. 10

12 februari

2

v. 24

18 maj

3

v. 36

13 augusti

4

v. 42

24 september

5

v. 51

26 november

Inför Elmia Lantbruk

Prislista (inkl. webbpublicering (Facebook, E-pages)
Format

Mått bxh mm

Pris

1/1-sida

215 x 280 + 5 mm utfall

13 000 kr

1/2-sida, liggande

175 x 120

8 000 kr

1/2-sida, stående

108 x 280 + 5 mm utfall

8 000 kr

2-spalt, hel

84 x 240

8 000 kr

1/4-sida, liggande

175 x 60

4 500 kr

Satsyta: 175 x 240 mm. Kontakta oss för diskussion om begärd placering och annan
annonsstorlek än ovan.

Prislista Banners www.svenskafoder.se
Webb

Plats

Mått
bxh

Filstorlek
& filformat

Pris

2 veckor

Högerkolumn

300x100 px

max 75 kB,

2 500 kr

1 månad

Högerkolumn

300x100 px

gif, jp

3 000 kr

Kontakta oss för diskussion om begärd placering och annan annonsstorlek än ovan.

Annonsformat

Som annonsör har du ett nära samarbete
med oss. Vi diskuterar och lägger gärna
upp en plan som definierar din målsättning – oavsett om annonseringen
i Tidningen skall betraktas som ensam
mediekanal eller skall ses som en del av
en kombination med andra mediekanaler.

1/1-sida 215 x 280
mm + 5 mm utfall

is

Paketpr

och
föranden
Boka 3 in rabatt!
få 10%
och
föranden
Boka 5 in rabatt!
få 20%

www.svenskafoder.se

1/4-sida liggande
175 x 60 mm

1/2-sida stående 108 x 280
+ 5 mm utfall

Du hittar de senaste
numren på

1/2-sida liggande
175 x 120 mm

2-spalt hel 84 x 240 mm

Du har också möjlighet att få med redaktionell text i Tidningen, om det är något vi
gemensamt tror kan intressera Tidningens
läsare. Andra kreativa idéer – som väcker
läslust och intresse hos våra kunder - är vi
också intresserade av att höra och diskutera. Allt för att bli ett bättre lantbruksmagasin.

Inför Borgeby/Falsterbo

