ANNONSPRISLISTA FÖR TIDNINGEN DJURSKYDDET
Om Tidningen Djurskyddet:
•
•
•
•
•
•

Belyser aktuella djurskyddsfrågor, granskar djurskyddsarbetet och ger
konkreta tips på hur läsaren kan förbättra för olika djur.
Innehåller artiklar om sällskapsdjur, lantbrukets djur och vilda djur.
Utkommer med fyra nummer per år och varje nummer har ett specifikt tema.
Upplaga cirka 10 000 ex.
Förutom organisationes medlemmar når tidningen skolor, bibliotek,
veterinärklinker och myndigheter.
Webbtidningen har cirka 1100 besökare i veckan.

Utgivningsplan 2018
Utgåvor			I brevlåda			Annonsmaterial inskickat senast

Nr 1				23 februari 			29 januari
Nr 2				25 maj				16 april
Nr 3				28 september			17 augusti
Nr 4				14 december			19 november				

Format & priser - papperstidningen

HELSIDA - 10 000 kr

195 x 260 mm
Utfallande: 215 x 280 mm
+ 5 mm utfall och skärmärken

HELSIDA BAKSIDAN
- 12 000 kr

195 x 235 mm
Utfallande: 215 x 245 mm
+ 5 mm utfall och skärmärken

HALVSIDA - 7 000 kr

Liggande: 195 x 128 mm
Stående: 95 x 260 mm

MATERIALSPECIFIKATION
Vi önskar högupplöst PDF med passmärken och skärmärken.
Alla bilder och illustrationer ska vara CMYK-separerade och
upplösningen på bilderna ska hålla 300 dpi.
Material ska skickas till material@da-media.se
KVARTSSIDA - 4 500 kr
95 x 128 mm

Tidningen är momsbefriad.

Format & priser - webbtidningen (tidningen.djurskyddet.se)
BANNER 1 - 720 x 100 pixlar
Banner 1

Banner 2

Banner
3

1995:-/mån
6995:-/halvår
9995:-/ år

BANNER 2 - 350 x 100 pixlar
995:-/mån
4995:-/halvår
7995:-/ år

BANNER 3 - 150 x 230 pixlar
995:-/mån
4995:-/halvår
7995:-/år

MATERIALSPECIFIKATION
Vi önskar banners i JPG, GIF eller PNG anpassade till webb,
dvs i RGB och med en upplösning på 72 dpi.
Material ska skickas till material@da-media.se
Tidningen är momsbefriad.

Läsarundersökning visar:
•
•

9 av 10 läsare äger minst ett djur.
7 av 10 läsare äger katt, 4 av 10 äger hund, 1 av 10 äger häst.

Annonser i Tidningen Djurskyddet når en engagerad målgrupp som tillbringar lång tid med tidningen.
9 av 10 läser varje nummer och majoriteten av läsarna (63%) uppger att de läser mer än hälften, tre
fjärdedelar eller samtliga annonser i varje nummer. Endast 1 av 10 uppger att de inte läser några
annonser alls i Tidningen Djurskyddet.
Läsarundersökning gjord 2012 av ACC

För frågor och mer information
Kontakta D A Media
Agneta Kempe Erneberg, annonschef
Telefon: 08 - 786 03 21
E-post: agneta@da-media.se
www.da-media.se

