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Allt om Handarbetes Kreativ Stickning
– inspiration till alla kreativa kvinnor
Det är mer modernt än någonsin att sticka. Ett brett utbud av alla kvinnotyper, i alla åldrar, har hoppat med i stickvågen, som sköljer över hela
världen.
Kreativ Stickning vänder sig både till den erfarna stickaren och till nybörjaren, som har lust att komma i gång med att sticka. Varje nummer
av Kreativ Stickning innehåller mellan 30 och 35 exklusivt designade
modeller med tillhörande stickbeskrivningar – klara att sätta i gång
med.
Målgrupp
Den typiska läsaren av Kreativ Stickning är en kvinna mellan 25 och 59
år. Det är kreativa kvinnor, som önskar att klä sig själva och familjen i
moderiktiga kläder. Samtidigt önskar hon att signalera tid och överskott
i vardagen, genom att kunna skapa egna särpräglade designer. Hon
söker inspiration och utveckling av sin kreativitet och handlar material
både i fysiska butiker och online.
I en marknadsundersökning gjord i okt 2011 är 88% av läsarna antingen
nöjda eller mycket nöjda med magasinet.
Upplaga
Kreativ Stickning utkommer i Danmark, Sverige och Norge.
Annonseringen i magasinet ger därför möjlighet att nå ut med en bred
nordisk kampanj till skandinaviska kreativa kvinnor.
Utgivningsfrekvens
Utkommer sex gånger om året.
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Priser + Format
1/1 sida
Format: 210 x 285 mm
+ 3 mm utfall
Pris: 27 500 sek

1/2 sida liggande
Format: 188 x 126 mm
+ 3 mm utfall
Pris: 18 500 sek

1/2 sida stående
Format: 90 x 255 mm
+ 3 mm utfall
Pris: 18 500 sek

1/4 sida stående
Format: 92 x 126 mm
+ 3 mm utfall
Pris: 10 500 sek

Priser för bilaga i prenumerationsupplagan eller lösnummer kontakta annonsbokningen för ytterligare information.
Prislista Shopping Guiden. Shopping Guide 1/10 del Pris: 4 500 sek

Annonsbokning:
Klaus Bengtsson, mobil: 070-735 08 04, kb@jacobsen-publications.se

Begärd placering
Baksida eller sid 2-3 och sid 4-5 tillkommer 25 %. Högersida eller annan placering
tillkommer 20%.
Generella villkor
Ingen pris reduktion då utgivaren är utan
skuld i hur eventuella fel uppstått och då
felaktigt material är levererat. Utgivaren
förbehåller sig rätten att neka eller undgå att publicera en annons, även om den
i första hand är accepterad eller tidigare
varit publicerat i något av våra magasin.
Annullering/ändring av annonser
Skriftligt senast 30 dagar före deadline.

Nyhetsbrev
Vårt nyhetsbrev skickas ut två gånger i
månaden. Det inspirerar våra läsare till
att använda magasinen och följa med i
nyheter, arrangemang och andra tillställningar. Drygt 10 000 prenumererar på
vårt nyhetsbrev. Det är möjligt att få sin
verksamhet/märke profilerat i nyhetsbrevet och sina produkter exponerade via
tävlingar.

Utgivningar och materialdagar
Nr.

Materialdag

Utgivning

1/14

16.12.14

18.02.14

2/14

10.03.14

15.04.14

3/14

28.05.14

01.07.14

4/14

29.07.14

09.09.14

julspecial

26.09.14

28.10.14

6/14

28.10.14

02.12.14

Materialkrav
Annonser kan skickas till;
kb@jacobsen-publications.se eller överföras till vår FTP server. Kontakta annonsavdelningen för lösenord samt ev. frågor
på tel. 070 735 08 04.
Annonser ska levereras färdigproducerade
som en högupplöst PDF där bilder, loggor
etc. är min. 300 dpi och i CMYK färger.
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