ANNONSEPRISER 2012

Gamle Hus, Hager & Interiør distribueres via Interpress Norge AS og selges hos nesten
2000 forhandlere over hele landet. Magasinet selges via den digitale bladkiosken Zinio.com
I tillegg sender Klokkergården Media AS ut blader direkte til bygningsvernbutikker,
museumsbutikker og antikkhandlere.
Tilbakemeldinger fra våre lesere:

anbefalt bladet av en venninne med gammelt hus. Bor selv i et nyere hus.
“ Ble
Ble veldig positivt overrasket og har begynt å kjøpe bladet. Nå vurderer jeg å

kjøpe en fritidseiendom fra 1900 og ser hvor mange nyttige tips jeg får gjennom bladet.

“

Har brukt mange timer på internett for å finne gamle bygningsdeler.
Gøy å se at mange forhandlere velger å annonsere i magasinet, gjør det
lettere for oss som er opptatt av restaurering.

er viktig å ta vare på gamle hus og gamle møbler. Det er en viktig del av vår kulturarv!!
“ Det
Unge mennesker må bli inspirert til å videreføre vår arv!

“
“

Er veldig fornøyd med bladet og får mange gode tanker og ideer,
og kanskje blir det en dag aktuelt å ta fatt på et eget prosjekt!
Et flott magasin! Det manglet virkelig et slikt på markedet før Gamle Hus, Hager & Interiør kom.
Jeg har aldri lest blader fra perm til perm, men med dette gjør jeg det og storkoser meg.

er spesielt viktig med artikler om hus som er blitt rehabilitert, med tips og råd til leserne om hva som ble gjort,
“ ...det
og hvor man kan finne forhandlere av gamle og nye bygningsdeler og materialer til gamle hus

FAKTA OM LESERNE:
Den gjennomsnittlige leseren bruker mellom 60 og 90 minutter per utgave.
70,4 % av oppgir at de leser samme eksemplar flere ganger.
78,3% tar vare på magasinet og 13,7 % gir det videre til andre.
81,6% oppgir at deres eksemplar leses av flere enn dem selv.
93% oppgir at de er interesserte i annonsene.
96,9 % oppgir at de kommer til å kjøpe inn produkter til hus og hage det kommende halvår.

Resultatene er regnet ut fra gjennomsnittet av de 987 som svarte på vår engeninitierte leserundersøkelse i perioden mars til mai 2011.
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Helside:
Format: 195 x 251 mm
Utfallende: 220 x 290 mm
Pris 15.500.Innside eller bakside omslag: 17.000 .-

Annonser med plassering på tekstsider inkl.
logolink/banner fra magasinets nettside
Format: 180 x 125 eller 180x250 pixler.
Alle priser er i NOK (eks. mva.) og gjelder
ved levering av ferdig materiell, levert
som PDF (CMYK, inkl. fonter, 300dpi)

Bakside omslag:
195 x 220 mm
Utfallende:
215 x 240 mm

Obs! Utfallende annonser må også ha
3mm utfall utenfor nettoformat.

Materiell (annonse/banner) sendes til:
redaksjon@ghhi.no
kopi til karin@2punkt.no

Pris 19.500.1/2 side liggende: 195 x 123 mm
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Alle annonser på tekstsider inkl.
GRATIS webannonse på våre nettsider!
Husk å sende med bannerannonse str.:
180 x 180 px eller 180 x 250 px (bxh)
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1/4 stående: 95,5 x 123 mm

Utgiver: Klokkergården Media AS.
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UTGAVE

FRIST

UTGIVELSE

TEMA

1 • 2012

5. desember

12. januar

Nybegynner innen restaurering. Innred tidstypisk.

2 • 2012

20.februar

22.mars

Bad, støpejern og smijern, gjerder

3 • 2012

20.april

24.mai

Veksthus, gamle stauder og hekkeplanter, vinduer

4 • 2012

14.juni

19.juli

Mur og puss, gamle lekestuer

5 • 2012

20.august

20. september

Kjøkken, dører gjennom tidene

6 • 2012

15.oktober

15. november

Jul, gulv i gamle hus, belysning
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