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Allt om Gården speglar livet och verksamheten på gården: 
allt från ett företagsdrivet, modernt lantbruk till gårdsinne- 
havaren som vill utveckla sin gård men också den som har  
sin gård och skog som bas för ett aktivt och rikt liv på landet.  
En kategori som gärna investerar i sin livsstil!

Genom att medverka i Allt om Gården når Du de aktiva skogs- och lantbrukarna 
samt gårdsägare i Sverige som planerar att investera i sina rörelser och bostäder. 
Vår distributionslista uppdateras varje dag med alla nya ägare till lant- och 
skogsbruksregistrerade fastigheter som automatiskt får nästa utgåva.

-  mottagare som är direkt relaterade till yrkesverksamt lant- och gårdsbruk.

-  mottagare med koppling till hästrelaterad verksamhet: privata hästägare, 
    ridskolor, stuterier och proffsstall.

-  mottagare inom skogssektorn: skogsägare, skogsentreprenörer,  
    service- och tjänsteföretag, sågverk och virkesinköpare.

-  mottagare som är inom entreprenad och närbesläktad   
    entreprenadverksamhet.

BILAGOR

20g: 1.20 kr/st                    40g: 1.40 kr/st                  50g: 1.60 kr/st 

Pris gäller färdigt material. Maxmått: 205x292 mm. 

Offert lämnas på tryckkostnader och om bilagan överstiger maxmåttet. 
Kontakta din mediasäljare för pris!

 

MEDIASÄLJARE

UTGIVNINGSPLAN 2023 PRINT

Nr Material Utgivning Fokus

1  24 jan 13 febr ATV

2 2 mars 23 mars Värme&Energi

3  4 april 24 apr Bygg/Inomgård

4  9 maj 30 maj Skog      

5  27 juni 7 aug Jakt/ATV

6 14 sept 5 okt Värme&Energi

7 21 okt 13 nov ATV/Skog

8 28 nov 18 dec Inomgård

PRISER & FORMAT PRINT

Format Pris Bredd x Höjd mm Utfall* 

Uppslag 30  800 kr 420x297 + 5 mm

Omslag 2 eller 3 28 700 kr 210x297 + 5 mm

Omslag 4 (baksida) 30 800 kr 210x267 + 5 mm

Helsida 23 600 kr 210x297 + 5 mm

Halvsida 17 400 kr 210x147 / 100x297 + 5 mm

Kvartssida   8 900 kr 90x132 / 185x65

Åttondel   5 600 kr 90x65 / 185x30

* Lägg till 5 mm utfall och skärmärken
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MATERIAL PRINT

Annonslämning: Material lämnas via din unika länk som finns 
i orderbekräftelsen. I samarbete med Picapoint.

Teknisk info: Tryckbara (300 dpi) PDF-filer

Mer information: www.svenskamedia.se/annonsmaterial

Uppslag 1/1 sida 1/2 stående 1/2 liggande

1/8 1/4

1/4

1/8

16 800*ex
till mottagare 

verksamma inom 
. GÅRD . JORD

. SKOG

* TS Kontrollerad upplaga 2019

Tommy Flodberg
0651-55 26 04

tommy.flodberg@svenskamedia.se

alltomgarden.se
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NYHETSSAJT

Annonslämning: Annonsmaterial för digitala kanaler lämnas 
via e-post till: annons@svenskamedia.se

Teknisk information: www.svenskamedia.se/annonsmaterial

MEDIASÄLJARE

DIGITALA 
KANALER

På sajten alltomgarden.se finns de allra senaste nyheterna. 
Här når ditt budskap en köpstark och branschintresserad målgrupp.
 

Max 150 kB. Mobil variant av panorama ligger alltid överst, 
resterande annonser har slumpmässig placering i artiklar och flödet.

PANORAMA 980x240

MODUL 
468x240

INSIDER 
300x250

 PANO-
RAMA

320x320

 MODUL
320x320

MATERIAL DIGITALT

NYHETSBREV

Format  Storlek px   Pris

Modul 468x240 enligt offert

Allt om Gårdens nyhetsbrev skickas veckovis och innehåller  
nyheter inom lantbruk, skog, motor och jakt.

Animerade banners fungerar ej i alla mailklienter. 
Vi rekommenderar därför endast statiska banners. 
Max 100 kB.

Format SOV Desktop px  Mobil px Pris/månad

Panorama 50% 980x240 320x320 2 600:-

Modul 33% 468x240 320x320 2 100:-

Insider 300x250 300x250 1 600:-

Tommy Flodberg
0651-55 26 04

tommy.flodberg@svenskamedia.se

MediAplan
2023alltomgarden.se

INSIDER
300x250


