TrädgårdsAmatören

Medlemstidningen för inbitna trädgårds- och växtälskare

Annonsspecifikation

TrädgårdsAmatören, med smeknamnet TA, är
tidningen för alla medlemmar i Sällskapet Trädgårds
amatörerna, STA – föreningen för supernördiga
trädgårds- och växtälskare.
I TA publiceras artiklar om växter och odling, träd
gårdsreportage, reseskildringar, porträtt av trädgårds
profiler, bokrecensioner och föreningsinformation.
Artiklarna går ofta på djupet och förmedlar kunskap
som inte går att hitta någon annanstans. Många är
skrivna av medlemmar som besitter unika kunskaper
och erfarenhet om olika växtgrupper.
TA är en tidning som ligger framme länge – den
pryder sin plats och bläddras inte igenom i en hand
vändning. Många sparar också TA för att kunna gå
tillbaka och läsa om särskilt intressanta artiklar.
Både föreningen och tidningen har fleråriga pryd
nadsväxter i fokus – perenner, buskar, träd, damm
växter samt lök- och knölväxter. Medlemmarna är
kända för sitt stora intresse för växter och odling och
lägger ner mycket tid, engagemang och pengar på sitt
intresse.

TA 2021
TrädgårdsAmatören:

• Går ut till drygt 7 000 medlemmar i

Sällskapet Trädgårdsamatörerna i de
nordiska länderna.
Finns
på många bibliotek runt om i
•
hela landet.
• Utkommer med fyra nummer om
året.
Är
• i A4-format och innehåller oftast
48 sidor.

Christina Fryle, chefredaktör

Utgivningsplan 2021
Nr

Bokningsdag

Materialdag

Utgivningsdag

1 Mässnummer

ons 16 dec 2020

mån 4 jan

ons 10 feb

2

ons 17 mars

mån 29 mars

ons 5 maj

3

ons 7 juli

mån 19 jul

ons 25 aug

4

ons 29 sep

mån 11 okt

ons 17 nov
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Priser & format, se nästa sida

TrädgårdsAmatören

Medlemstidningen för inbitna trädgårds- och växtälskare

Format & priser 2021
Annonsbokning

180 × 240 mm
Utfallande 210 × 240 mm
+ 3 mm utfall på sidorna
8 500 kr

390 × 269 mm
Utfallande 420 × 297 mm
+ 3 mm utfall
12 000 kr

1/2 sida
liggande
1/2 sida
liggande 185 × 134 mm
stående 90 × 269
4 000 kr

Helsida

Helsida
baksida

Uppslag

1/2
sida
stående

1/4
sida

1/8
sida

1/4 sida
90 × 132 mm
2 250 kr
1/8 sida
90 × 64 mm
1 500 kr

185 × 269 mm
Utfallande 210 × 297 mm
+ 3 mm utfall
7 000 kr

Trädgårdsmarknaden
– radannonser
Det kostar 1 000 kr att medverka i
4 nummer (helår), 2 000 inkl. bild.
Med egen bild bland radannonserna
syns annonsen ännu mer.
På en yta av 40x22 mm kan man
själv utforma sin radannons.

Bilagor
– pris enligt offert

Moms och reklamskatt tillkommer inte. Tidningen är momsbefriad.
Vid avbokning av beställd annons efter materialdag förbehåller vi oss rätten att
debitera fullt annonspris.

Markus Wikström
Swartling & Bergström Media AB
Birger Jarlsgatan 110
114 20 Stockholm
Direkt: 08-545 160 77
markus@sb-media.se
www.sb-media.se

Annonsmottagning
Swartling & Bergström Media AB
annons@sb-media.se

Chefredaktör
Christina Fryle
076-626 26 82
c.fryle@gmail.com

Ansvarig utgivare
Madeleine Almér, ordförande
Sällskapet Trädgårdsamatörerna
www.tradgardsamatorerna.se
070-147 00 61
madeleine.a.almer@gmail.com
Adress
TrädgårdsAmatören
c/o Agneta Bergström (redaktör)
Sjösavägen 73
124 55 Bandhagen

Teknisk information
Annonsformat: Högupplöst PDF. Rastertäthet 150 linjer/tum (bilder 300 dpi).
Färger: CMYK (Europaskalan). Hela tidningen trycks i 4-färg.
För leverans av annons i annat format, kontakta annonsmottagningen, 08-545 160 77.
Upplaga: ca 7 000.
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