Välkommen med annonsbokningar till
Tidningen Hereford inför 2017!
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.
Vi erbjuder samma rabatter som tidigare för dig som upprepar din annons och hela 30 % rabatt om du bokar för
minst fyra nummer.
Medlemmar erhåller rabatt för besättningsannonser, enligt nedanstående prislista.
En skillnad mot tidigare år är dock att för begärd 1/1 sides annonsplats på tidningens baksida tillkommer
ett påslag på 30 %, och för begärd ½ sides annonsplats på insidan av pärmen tillkommer ett påslag på 20
%.

Annonsstorlek

Svart-vitt

Färg

¼ sida
Medlemspris
Medlemspris 4 nr
½ sida
Medlemspris
Medlemspris 4 nr
1/1 sida
Medlemspris
Medlemspris 4 nr

650:455:1274:-

1200:840:2352:2200:1540:4312:3800:2660:7448:-



Upprepad annons ger 10 % rabatt, andra upprepningen (tre annonseringar) ger 20 % rabatt, och
helårsannons (fyra annonseringar) ger 30 % rabatt.



Samma rabattsystem gäller oavsett färg/svartvitt eller storlek på annons

Stopptider för annonsmanus är för nr 1; 25/2, nr 2; 1/5 nr 3; 25/8 och nr 4; 5/11.
Vi debiterar samtliga annonser vid ett och samma tillfälle för att hålla nere kostnaderna.
Vänligen skicka in din annonsbokning så snart som möjligt till:
Miranda Lysell miranda.lysell@hereford.nu
Glöm inte att ange:
Storlek på annons
Färg eller svart-vit
Antal införande på annonsen
Förfrågningar kan göras på tel. 035-69153, mobiltel. 070-6023678
Annonsmaterialet skickas till CLAES NOTEHAG claes.notehag@arkitektkopia.se Saknar du e-post går det
också bra att skicka det skriftligt till Miranda Lysell; Slättåkra Bårarp 314, 313 93 Slättåkra

Annonsering på hemsidan



Uppfödarlistan med eller utan länk till hemsidan = 300kr för dig som har bokat annons i 4 nummer av
tidningen Hereford eller 500kr för dig som inte annonserar i tidningen.



Logotype med länk till er hemsida på första sidan = 1100kr

Vid helårs bokning av annons i tidningen Hereford, halv eller helsida i färg, erhålls 10 respektive 20% rabatt på
annonsering på hemsidan med logotype med länk till hemsidan.
Här är några enklare krav för att annonsera som besättning på hemsidan





Medlem i Svenska Herefordföreningen
Besättningen skall vara ansluten till KAP
Besättningen skall ha högsta status i samtliga hälsoprogram.
Besättningsnamn måste ha godkänts av styrelsen.

Skicka in namn, adress, telefon nummer ev hemsides adress och SE nummer till sekreteraren,
Miranda Lysell epost: miranda.lysell@hereford.nu

