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Den optimala

Nå din
sitsen
kund genom
– finns den?

Equipage!

HJÄLP DIN HÄST

att bli

trygg
med att rygga

KERSTIN BERGVALL:

Allergiska
hästar

behöver få rätt vård

JANNE JÖNSSON:

stark
Upplägget som gör hästen

och sund

HUR TERRÄNGHINDREN

introduceras
är avgörande för

självförtroendet

LYHÖRD PÅ BETTET

Så får du hästen mer uppmärksam och

engagerad

väldoftande
Ett vackrare, mer inspirerande och

magasin för oss med hästar som livsstil

Equipage är skräddarsydd för alla oss som rider, tävlar, hejar på
våra barn i stallet och på tävlingsbanorna, kämpar på med vår
egen dressyr och gläds för varje centimeter vi lyckas hoppa över.
Equipage typiska läsare är en köpstark(1) kvinna(2) i mogen(3)
ålder som har häst(4) och har ridit länge(5). Hon tävlar(6) regelbundet
och dessutom är chansen stor att hon är hästgårdsägare(7).
Equipage läsare är vetgirig, nyfiken och brinner för sin stora
passion – hästar och ridning. Men hon har också en värld utanför
stallet. Och det är just det vi tar fasta på i Equipage när djuplodande,
inspirerande och instruerande rid- och hästartiklar blandas friskt med
skönhet, hälsa, karriär, relationik, mode, mat, inredning, levnadsöden,
skvaller och annat som hör vardagen till.
Tror du att Equipage typiska läsare kan vara din framtida kund?
I så fall hoppas vi att du vill synas tillsammans med oss!

Ur våra omfattande enkäter som mellan 2010 och 2014 besvarades av totalt 71 210 läsare
och prenumeranter har vi fått reda på följande om våra läsare:
1) medelinkomsten är 22% högre än snittlönen i Sverige 2) 96,2% är kvinnor
3) medelåldern är 34,8 år 4) 94,4% äger minst en häst 5) 79% har ridit i mer än tio år
6) 76% tävlar 7) 34% har eget stall
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Är Equipage läsare din kund?
Genom åren har vi bett våra läsare berätta mer om sig själva. Därför vet vi hur
deras vardag ser ut och vad dom gillar och vad dom väljer bort.

»
»

Ålder och kön
Bosatt

Livsstil

»

Karriär och ekonomi

»

96,2% av läsarna är kvinnor. Medelåldern är 34,8 år.
37% bor i Stockholm med omnejd, 17% i Göteborgstrakten
och 9% i Malmö och där runtomkring. 24% bor i södra
Sverige, 20% i västra, 50% bor i mellersta Sverige och 6% i norr.
64% har hund, 71% har katt, 53% har barn och så många som
94% äger en häst eller flera. 78% har ridit i tio år eller mer,
76% tävlar – och i snitt spenderar vår läsare 20 timmar i stallet
med sin häst varje vecka. 34% har hästen på egen hästgård.
58% har en del- eller heltidsanställning, 28% studerar, 22% har
eget företag och 4% går under benämningen ”hemmafru”.
Vår läsare är köpstark eftersom hon har en medelinkomst som
ligger 23% högre än snittet i Sverige. Varje månad köper hon
hästrelaterade produkter för 1 000 kr – utöver själva ”driften”.

Andra intressen

»

Förutom hästar intresserar sig vår läsare för: heminredning, mode,
hundar, film, matlagning, barn, karriär, vänner, skidåkning, böcker,
fest, natur, familjen, musik, trädgård, bilar, vin, foto, resor, shopping,
båten, stugan, gympa, dykning, dans, kläder, yoga, stavgång och
konst – för att bara nämna något...
* Detta vet vi genom våra omfattande enkäter som mellan 2010 och 2014 besvarades av totalt
71 210 läsare, uppgifter från vår distributör Interpress och vårt eget prenumerationsregister.

Vill du kunna nå våra läsare?
Ring Ulrika Carlström (ulrika@annonskraft.se) på tfn 0651-169 93
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FORMAT OCH PRISER FÖR ANNONSINFÖRANDE 2018
Alla priser på denna sida är inklusive reklamskatt, exklusive moms.

Uppslag ................ 21 000:430 x 290 mm + 5 mm utfall

Helsida .................................... 14 500:215 x 290 mm + 5 mm utfall
alt. 430 x 145 mm + 5 mm utfall
Baksida..................................... 16 500:Omslagets insidor.................... 16 000:-

!
Special
Placering sid 3.
Exklusivt per utgåva.

Halvsida Plus........ 10 000:125 x 290 mm + 5 mm utfall

Halvsida ............... 9 000:186 x 128 mm
alt. 103 x 290 mm + 5 mm utfall

Kvartssida ...... 5 500:91 x 128 mm

Kvartssida ...... 5 500:62 x 186 mm

Tredjedelssida ...... 7 000:70 x 260 mm

Åttondelssida ........ 3 000:91 x 62 mm

Vill du kunna nå våra läsare?
Ring Ulrika Carlström (ulrika@annonskraft.se) på tfn 0651-169 93
UTGIVNINGSPLAN 2018
Nummer

Utgivning

Materialdag

1

22/2

25/1

2

26/4

29/3

3

5/7 – Falsterbo Horse Show

31/5

4

6/9

6/8

5

30/10

28/9

6

13/12

12/11

Annonsframställning
ingår i annonspriset!

Med reservation för smärre ändringar.
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TOPPBANNER 1400x400 pix

Annonsera på hemsidan
– www.equipage.se
SIDOBANNER
HEL

300x250

Med en banner på vår hemsida visar du upp ditt
företag eller erbjudande om och om igen för vetgiriga, köpsugna och hästtokiga ryttare, hästägare
och stallägare – och länkar dom rätt in till din egen
hemsida.
Vill du synas med oss? Kul! Ring Ulrika Carlström
(ulrika@annonskraft.se) på tfn 0651-169 93.

TOPPBANNER – 1400 x 400 pix
i toppen på samtliga sidor!
2 veckor: 6 000 kr
1 månad: 10 000 kr
SIDOBANNER
DUBBEL

300x500

SIDOBANNER HEL – 300 x 250 pix
slumpvis placering, alla artikelsidor!
1 månad: 3 000 kr

HALV

MITTBANNER

728 x 180

300x125

SIDOBANNER HALV – 300 x 125 pix
slumpvis placering, alla artikelsidor!
1 månad: 2 000 kr

SIDOBANNER DUBBEL – 300 x 500 pix
slumpvis placering, alla artikelsidor!
1 månad: 5 000 kr

MITTBANNER

– 728 x 180 pix

på första sidan.
1 månad: 6 000 kr

Sponsrad exponering och/eller utlottning
Med en sponsrad tävling skapar du engagemang i ett trovärdigt
redaktionellt sammanhang. Denna form av interaktion med våra
läsare är mycket uppskattad. I varje utgåva finns utrymme för
två annonsörer att synas med var sin produkt i Vinstregn.
Exponering sker i både magasinet, på hemsidan och på Facebook
(drygt 50 000 följare).
Det finns även möjlighet att sponsra en utlottning eller exponering
under fliken ”Utvalt” på hemsidan. Om utlottning sker exponeras
inlägget även på vår Facebooksida.
Kontakta Ulrika för mer info på ulrika@annonskraft.se
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR ANNONSÖRER
NAMNGE ANNONSMATERIALET
Annonsörsnamn utgåva.pdf
exempel:
IKEA nr6.pdf

FÄRDIGT ANNONSMATERIAL
Vi tar endast emot högupplösta PDF:er (300 dpi, CMYK, 3-5 mm utfall helsidor).
Vill du ha hjälp med framställningen av annonsen? Det ordnar vi!
Ring till Joe McCarthy på 08 - 545 510 60 eller mejla på joe@equipage.se.

MATERIALADRESS
Mejla annonsen till annons@equipage.se eller ladda upp via t ex SPREND
Har du frågor kring ditt annonsmaterial, ring Joe McCarthy: 08 - 545 510 60
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