Prislista 2022

Jakthund
Hundsport Jakthund är tidningen för alla som helst
tillbringar tid med hunden ute i skog och mark.
Redaktionen fokuserar på – just det – jakthundar!
I tidningen låter vi läsarna träffa intressanta jaktprofiler,
följa med ut på jakt, förklarar hur olika jaktprov går till,
delar med oss av träningstips och vad som händer i
jakthundsklubbarna.

När Svenska Kennelklubben uppdaterade medlems
magasinet Hundsport föddes den kompletterande
specialtidningen Hundsport Jakthund. I dag är vi Sveriges
enda tidning som fokuserar på jakthundar och vänder oss
lika mycket till aktiva jägare som till dem som mest brinner
för hundarna och träningen. Välkommen till oss!

UTGIVNINGSPLAN HUNDSPORT JAKTHUND 2022
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27 okt
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PRISLISTA & ANNONSFORMAT 2022 HUNDSPORT JAKTHUND, format 190 x 269 mm.
Format anges i mm (bredd x höjd).

UPPSLAGSANNONS

HELSIDA

16 900:-

9 900:-

Utfallande: 380 x 269
(+ 3 mm skärsmån)

Format: 156 x 235
Utfallande: 190 x 269
(+ 3 mm skärsmån)
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1/4-SIDA
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Utfallande: 190 x 269
(+ 3 mm skärsmån)

Utfallande: 190 x 242
(+ 3 mm skärsmån)

Format 1: 156 x 115
Format 2: 75 x 235

Format 1: 156 x 55
Format 2: 75 x 115
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BILAGOR

1–30 g, hela upplagan 1,40 kr/st.
Prisförfrågan över
30 g eller del av
upplaga.

Format 76 x 55
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UPPSLAGSANNONS

HELSIDA

2:a omslag

TEKNISK SPECIFIKATION
• Annonsen är sparad som en högupplöst,
tryckfärdig pdf. Även eventuella bilder
inuti annonsen är högupplösta, 300 dpi.
• Annonsens storlek levereras i 100 procent
av bokat format. Utfallande annons
har 3 mm utfall, se ovan.
• Färgannonser är i CMYK, ingen PMS.
• Enbart godkända typsnitt.
• Färgade linjer har minst en punkts
tjocklek för att undvika misspass.
Endast svart färg i mindre textstorlek.
• Annonsören ansvarar själv för insänt,
tryckfärdigt material.

ANNONSAVDELNING
Hundsport, Box 111 41,
100 61 STOCKHOLM
Lars-Göran Fransson
Mobiltelefon: 070-630 82 25

4:e omslag HALVSIDA

MATERIALLÄMNING
Tryckfärdig pdf skickas till:
katinput-mail@stibo.com
Namnge dokumentet med annonsörens
namn, aktuell titel och utgåva.
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ANNONSINNEHÅLL
Annonsören ansvarar gentemot SKK för att
beställd annons inte strider mot lag eller
andra regler som till exempel tryckfrihet,
upphovsrätt och marknadsföringslagar.

ANNULLERING
Skriftligt meddelande senast sista
bokningsdag för respektive nummer.
Lämnas annonsmaterial så sent att
annonsen ej kan införas i beordrad utgåva
debiteras 50 procent av annonspriset.

Införandet av en beställd annons kan
stoppas om den, enligt SKKs bedömning,
inte uppfyller krav enligt lag, pressetik
eller är i överensstämmelse med klubbens
stadgar, tävlingsreglemente och uppföd
ningsregler.
SKK är fritt från ansvar om en beställd
annons stoppas på grund av angivna skäl.

GRANSKNING
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja
annonsering.

ANSVAR FÖR FEL I ANNONS
Tidningens ansvar för fel är begränsat till
högst annonskostnaden.

E-post:
larsgoran.fransson@outlook.com

REDAKTION
Ansvarig projektledare, SKK:
Lotta Skoog, marknadschef.
Ansvarig utgivare, SKK:
Kees de Jong, vd.

Kontaktuppgifter till
redaktionen:
hundsport@skk.se

