En tidning med hunden i fokus
Brukshunden utkommer 6 gånger per år till samtliga medlemmar i Svenska brukshundklubben och
Sveriges hundungdom. Läsarna är aktiva. De är engagerade, tränar, tävlar och umgås med sina hundar
både på lokalklubbar, tävlingar och i naturen. Våra läsare är allt från de som precis skaffat sin första
hund till vana hundägare, uppfödare och de som tävlar aktivt eller utbildar tjänstehundar. Svenska
Brukshunden har 18 rikstäckande rasklubbar samt närmare 300 lokala klubbar runt om i landet.
Organisationen har ca 65 000 medlemmar fördelade över hela Sverige.
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Varför Brukshunden?
88% tycker att Brukshunden har hög/mycket
hög trovärdighet
40% tycker att Brukshunden är en anledning att stanna
kvar som medlem i Svenska Brukshundklubben
83% tycker att Brukshunden är
bra/mycket bra
89% tycker mer om att läsa en tryckt artikel
framför en artikel digitalt
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Här hittar du all info om
annonsering i print
Utgåva

Tema

Materialdag

Utgivning

1

Träning för hundens olika åldrar

2019-01-23

2019-02-14

2

SBK:s hundsporter

2019-03-25

2018-04-19

3

Att välja valp

2019-05-24

2019-06-19

4

Hundens öga

2019-08-02

2019-08-23

5

Driftstarka hundar

2019-10-02

2019-10-25

6

Att importera hund

2019-11-27

2019-12-19

Med reservation för ändringar.

Format

Storlek

Pris (ex moms)

Baksida

210 × 270 mm + 3 mm utfall

30 500 kr

Åsa Sommar

Omslag 2 + 3

210 × 297 mm + 3 mm utfall

27 500 kr

Uppslag

420 × 297 mm + 3 mm utfall

45 000 kr

Direkt: 08-408 055 07
Mobil: 070-508 77 73
E-post: asa@adviser.se

Helsida

210 × 297 mm + 3 mm utfall

25 500 kr

Halvsida stående

83 x 257 mm

14 500 kr

Halvsida liggande

170 x 125 mm

14 500 kr

Kvartsida stående

83 x 125 mm

7 700 kr

MATERIALSPECIFIKATION

Annonsmaterial för print ska levereras som PDF.

Bilder och illustrationer ska vara CMYK (ej dekorfärger, PMS eller RGB).

Bilder ska vara högupplösta. 300 dpi för att bli så bra som möjligt i tryck.
Utfall om 3 mm ska läggas runt annonsmaterialet.

Skärmärken används för att annonsen ska monteras in korrekt. Text bör ej finnas närmre än 5 mm från
sidans skärmärken.

Lämna din annons på www.skickaannons.se eller via traffic@adviser.se

Behöver ni hjälp med
att producera ert annonsmaterial?
Adviser Studio kan hjälpa er att
producera annonser, banners, native och
designkoncept till våra tidningar och sajter.
Prata med din säljare på Adviser så får du
förslag på pris och upplägg eller besök oss på
www.adviserstudio.se

Eftertext och platsannonser
Format

Storlek

Pris (ex moms)

Kvartsida

39 x 297 mm

6 700 kr

Åttondel

83 x 60 mm

3 900 kr

Åsa Sommar

Åttondel hög

39 x 125 mm

3 900 kr

Åttondel liggande

170 x 28 mm

3 900 kr

Direkt: 08-408 055 07
Mobil: 070-508 77 73
E-post: asa@adviser.se

Sextondelssida *

39 x 60 mm

6 900 kr

* Detta format går bara att boka på helår. Priset avser 6 införanden a´ 1150 kr /st.

Bilagor
I samtliga nummer av Brukshunden finns möjlighet att lägga med bilagor / varuprover.
Vi kan även selektera efter postnummer om så önskas.
Bilagans maxformat: 205 x 290 mm.
Priset beräknas på bilagans vikt.
Välkommen att kontakta oss för pris.

MATERIALSPECIFIKATION

Annonsmaterial för print ska levereras som PDF.

Bilder och illustrationer ska vara CMYK (ej dekorfärger, PMS eller RGB).

Bilder ska vara högupplösta. 300 dpi för att bli så bra som möjligt i tryck.
Utfall om 3 mm ska läggas runt annonsmaterialet.

Skärmärken används för att annonsen ska monteras in korrekt. Text bör ej finnas närmre än 5 mm från
sidans skärmärken.

Lämna din annons på www.skickaannons.se eller via traffic@adviser.se

Behöver ni hjälp med
att producera ert annonsmaterial?
Adviser Studio kan hjälpa er att
producera annonser, banners, native och
designkoncept till våra tidningar och sajter.
Prata med din säljare på Adviser så får du
förslag på pris och upplägg eller besök oss på
www.adviserstudio.se

Digital annonsering
Digital annonsering på www.brukshunden.se
Format

SOV

Period

Pris (ex moms)

Panorama 980 x 240 / 120 px*

100%

En månad

10 000 kr

Panorama 980 x 240 / 120 px*

50%

En månad

6 000 kr

Sidobanner 300 x 250 px

100%

En månad

7 500 kr

Sidobanner 300 x 250 px

50%

En månad

4 000 kr

* Format för dator. För att synas mobilt, skicka med benner i formatet 320 x320 px.

Nyhetsbrev
Format
Banner 690 x 240 px

Period

Pris (ex moms)

Per utskick

12 500 kr

Nyhetsbrevet skickas ut den 4:e i varje månad. Materialdag är en vecka innan brevet skickas ut.
Ca 43 000 prenumeranter får nyhetsbrevet.

MATERIALSPECIFIKATION

Bannermaterial skickas till webb@brukshunden.se i filformaten GIF, JPEG eller HTML.

Materialet ska vara på plats senast tre arbetsdagar innan publicering. Maxvikt 110 kb.
Glöm inte länk till landningssida.

Åsa Sommar
Direkt: 08-408 055 07
Mobil: 070-508 77 73
E-post: asa@adviser.se

