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Allt om handarbetes Sömnadsmagasin
- för modemedvetna kvinnor som själva kan sy!
Magasinet är de modemedvetna kvinnornas sömnadsmagasin. Vi fångar
tendenser från den stora modevärlden och omtolkar det till designer för
vanliga kvinnor. Därför kan man alltid hitta snygga designer till kvinnor i
alla åldrar, kompletterat med stilar till “plustjejer”, barn och till hemmet..
Målgrupp
Den typiska läsaren av Allt om handarbetes Sömnadsmagasin är en
kreativ och modemedveten kvinna mellan 20 och 65 år. Hon är kreativ
och mycket modemedveten. Hon intresserar sig för heminredning, klädstilar och vill sätta sin personliga prägel på sina och familjens kläder och
hemmet. Hon är inköpsansvarig i hushållet.
Sömnadsmagasinets läsare är mycket lojala till tidningen och 56,7% har
prenumererat i mer än 36 månader. Hon lånar ut tidningen till andra
(51,4%). Magasinet har ett stort samlarvärde och blir löpande använt
till inspiration– både i förhållande till köp av material och annan kreativ
inspiration. (90,5% av alla prenumeranter sparar tidningen i mer än 18
månader.).
Hon använder i genomsnitt 1,3 timmar på att läsa ett exemplar av magasinet. Hon söker inspiration för att utveckla sin kreativitet och handlar
både i fysiska butiker och online. I en marknadsundersökning i oktober
2011 är 85% av läsarna nöjda eller mycket nöjda med tidningen.
Upplaga
Allt om handarbetes Sömnadsmagasin 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 varje månad – 13 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@burdanordic.com

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.
Materialkrav
Annonser kan skickas till;
kb@burdanordic.com 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.

Utgivningar och materialdagar
Nr.

Materialdag

Utgivning

1/17

11.11.16

29.12.16

2/17

06.12.16

31.01.17

3/17

13.01.17

28.02.17

4/17

14.02.17

28.03.17

5/17

10.03.17

02.05.17

6/17

31.03.17

30.05.17

7/17

04.05.17

27.06.17

8/17

05.06.17

25.07.17

9/17

27.06.17

22.08.17

10/17

11.08.17

19.09.17

11/17

08.09.17

10.10.17

Julspecial

27.09.17

31.10.17

13/17

06.10.17

28.11.17
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