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Hundsport Special når

16 000 aktiva
uppfödare

Foto Maria Stjärnström

Våra läsare sparar alla
tidningar och läser dem om
och om igen ...

Uppfödarna inspirerar
drygt 50 000 valpköpare
varje år.

SKKs medlemmar kan
läsa Hundsport Special
på webben!
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Lite djupare, lite smalare ...
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Hundsport Special är Svenska Kennelklubbens tidning speciellt
för uppfödare och andra särskilt intresserade – för dem som
vill fördjupa sina kunskaper om hundar helt enkelt. Här samsas
viktig information om vad som händer inom organisationen
med för målgruppen intressanta faktaartiklar och ibland ren
nöjesläsning. Artiklar som handlar om genetik, forskning, medicin,
etologi, juridik och kynologi. Ämnen som nedärvning av färger
eller sjukdomar, avelsstrategier, utfodring, aktivering, valpning,
mentalitet och mycket mer.
SKKs alla fullbetalande medlemmar kan läsa den på webben!
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Med en annons i Hundsport Special når du omkring 16 000
hunduppfödare som i sin tur inspirerar drygt 50 000 valpköpare
årligen i deras val av foder, försäkring, utrustning och tillbehör
till sin valp.
Våra läsare ger Hundsport Special mycket högt betyg och flertalet
sparar alla nummer av tidningen!
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Annonsbokning
Lars-Göran Fransson
Telefon 070-630 82 25
E-post larsgoran.fransson@tele2.se

utgivning 2019

Materialadress
E-post hss@skk.se
Svenska Kennelklubben
Hundsport Special
Box 771
191 27 Sollentuna

Bokning

Material

Utgivning

4 februari

14 februari

19 mars

2/2019

2 maj

16 maj

18 juni

3/2019

8 augusti

22 augusti

24 september

4/2019

15 oktober

30 oktober

3 december

annonspriser 2019

Tekniska upplysningar
Upplaga 16 000 exemplar
Tryckteknik Arkoffset
Papper Gothic silk 115 g
Rastertäthet 175 lpi
ICC-profil (färgprofil) FOGRA39
Digitalt material: Annonsen ska vara sparad som en
högupplöst PDF/X1a eller motsvarande.
Även bilder i annonsen ska vara högupplösta med
minst 300 dpi.
Tryckeri
Bomastryck AB

Utgåva
1/2019

Storlek

Format

Färg

Pris

Uppslag

390 x 262 mm

4-färg

33 900 kr

Helsida

180 x 262 mm

4-färg

19 800 kr

Halvsida

86 x 262 mm

4-färg

10 300 kr

Halvsida

180 x 131 mm

4-färg

10 300 kr

Kvartssida

180 x 65 mm

4-färg

5 800 kr

Alla mått är bredd x höjd. Satsyta 180 x 262, ytterformat 210 x 297 mm
(A4), utfall 3 mm + skärmärken. Fjärde omslag 180 x 251 mm, ytterformat
210 x 270, utfall 3 mm + skärmärken.

Rabatter
Vid samtidig bokning av 2 annonser
Vid samtidig bokning av 3 annonser
Vid samtidig bokning av 4 annonser

Hundsport Special utges av

-10%
-15%
-20%

