Välkommen med annonsbokningar i tidningen Hereford 2018
Svenska Herefordföreningens tidning Hereford utkommer med 4 nummer per år; i mars, juni,
september och december. Förutom till föreningens ca 300 medlemmar skickas tidningen ut i ca 200
exemplar till livdjursförmedlare, rådgivare skolor och branschföreträdare. Detta gör det extra
intressant för dig som uppfödare att ha med en annons som presenterar din besättning! Dessutom
delas den ut på tillställningar där föreningen medverkar. Nytt för året är att det är samma pris
oavsett vilken färg annonsen är utförd i. Vi har även infört annonser i formatet 1/8 sida som
alternativ. Medlemmar erhåller 30% rabatt på grundpriset.

Annonsstorlek
Grundpris
Medlemspris
Medlemspris 4 nr
-

Helsida
3990
2793
7820

Halvsida
2310
1617
4528

Kvartssida
1260
882
2470

Åttondelssida
840
588
1646

Upprepad annons ger 10 % rabatt, andra upprepningen (tre annonseringar) ger 20 % rabatt
och helårsannons med fyra annonseringar ger 30 % rabatt.
Begärd annonsplats debiteras med ett påslag på 30 % för helsides annonsplats på tidningens
baksida samt 20 % påslag för annons på insidan av pärmen.

Stopptider för annonsmanus är för nr 1 ; 25/2, nr 2 ; 1/5 , nr 3 ; 25/8 samt för nr 4 ; 5/11.
Samtliga annonser debiteras vid ett och samma tillfälle för att hålla nere kostnaderna.
Skicka in din annonsbokning i god tid före manusstopp till Jan Nilsson; e-post
jan.nilsson@hereford.nu . Tel. 070-9997855 . Hit kan ni även vända er med förfrågningar.
Annonsmaterial
Skickas med e-post till Claes Notehag ; claes.notehag@arkitektkopia.se

Annonsering på hemsidan
-

Uppfödarlistan med eller utan länk till hemsida : 300 kr för dig som bokar annons på helår i
tidningen, eller 700 kr för dig som inte annonserar i tidningen
Logotype med länk till er hemsida på föreningens startsida: 1000 kr för dig som bokar annons
på helår i tidningen, eller 1300 kr för dig som inte annonserar i tidningen.

För att annonsera som besättning på hemsidan krävs:
-

Att ni är medlem i Svenska Herefordföreningen
Besättningen ska vara ansluten till KAP
Besättningsnamnet ska vara godkänt
Besättningen ska ha högsta status i samtliga hälsoprogram

Hemsidan administreras av Magnus Johansson, e-post: magnus.johansson@hereford.nu, tel, 0768303600

