Odlaren
Ekologisk trädgård

Tidskrift för Förbundet organisk-biologisk odling

Annonsprislista 2016
Tidningen för dig som vill nå
en bred publik inom ekologisk
fritidsodling
och
alternativ
livsstil
Trädgårdstidningen Odlaren går
nu in på sin 39:e årgång. Odlaren är
organ för den ekologiska föreningen
Fobo och den enda trädgårdstidningen
i landet med renodlad inriktning mot
ekologisk trädgård, hållbar livsstil, mat,
miljö och hälsa.
Var med och annonsera i Odlaren, du
når en verkligt intresserad och kunnig
publik! Vi tar också emot annonser på vår
webbplats www.fobo.se.
Fobo, Förbundet organisk-biologisk
odling, har arbetat för att sprida
information om ekologisk odling och
mat sedan 1970-talet. Föreningens motto
är: För en frisk jord, friska växter, friska
djur och människor.
Tidningen kommer ut en gång per
kvartal och har en upplaga på minst
2 500 ex.
Format: A4, 32 sid, helt i färg.
Annonsbokning:
Elias Gustafsson, layout@kagus.nu, tel:
070-266 16 30.
Provnummer skickas gärna, mejla till:
kansli@fobo.se

Nummer

Sista materialdag

Utgivning

1 - vår

månd. 12 feb.

vecka 9

2 - sommar

månd. 25 april

vecka 22

3 - höst

månd. 8 aug.

vecka 37

4 - vinter

månd. 27 okt.

vecka 49

Fakta
Helsida - 4000 kr
Format: bredd 210 mm, höjd 262 mm + 3
mm utfall på vänster sida samt i under
kant. Denna annons går endast att få på
tidningens baksida.

1/2 sida - 2000 kr
Format: bredd 180, höjd 130 mm.
Kan även göras utfallande och bredden
blir då 210 mm + 3 mm utfall, höjden
150 mm + 3 mm utfall (utfallande annons
placeras längst ned på sidan och får då ta
hela utrymmet för bottenmarginalen).

Den gula ramen anger satsytan.
Spaltbredden är 86 mm och spaltmellan
rummet 8 mm.
Innermarginal: 10 mm
Yttermarginal: 20 mm
Toppmarginal: 12 mm
Bottenmarginal: 20 mm
Original i EPS- eller PDF-format. Bilder
bör vara konverterade till CMYK.
(Färgprofil finns att ladda ner på www.
fobo.se.) Rastertäthet är 180 lpi och
lämplig bildupplösning 300-360 ppi.
Material mejlas till layout@kagus.nu,
om större än 30 MB kontakta först Elias
Gustafsson på tel: 070-266 16 30.
Om du behöver hjälp med annons
original så står vi till tjänst med det mot
timpenning.
Annonspriserna är exklusive moms,
men ingen moms tillkommer eftersom
tidningen är momsbefriad.

1/8 sida - 500 kr

1/4 sida - 1000 kr

Format: bredd 86 mm, höjd 62 mm

Format: bredd 86 mm, höjd 128 mm.

1/4 sida - liggande
Kvartssidan kan även göras liggande.
Format: bredd 180 mm, höjd 62 mm.
Kan även göras utfallande och bredden
blir då 210 mm + 3 mm utfall, höjden
82 mm + 3 mm utfall (utfallande annons
placeras längst ned på sidan och får då ta
hela utrymmet för bottenmarginalen).

Annonsera på www.fobo.se
Du kan också annonsera på vår
webbplats www.fobo.se!
Det finns en begränsad möjlighet att
annonsera på Fobos webbplats.
Grundstorleken på annonserna är
170x120 pixlar. Annonsen fungerar
som länk till din webbplats. Vi tar inte
emot animerade annonser. Format .gif
eller .jpeg. Annonserna visas endast på
hemsidan, index-sidan, vilket gör att
det finns begränsat antal platser.
www.fobo.se

Annonspriser för www.fobo.se
• 1 kvartal – 1 200:- (400 kr/mån)
• halvår – 2 000:- (333 kr/mån)
• helår – 3 200:- (267 kr/mån)

Storlek:
170x120 pixlar
(Max ca 10 kB)

För alla annonser kontakta: Elias Gustafsson, layout@kagus.nu, 070-266 16 30

