MAGASINET OM KAKEL OCH KLINKER I SAMTIDA ARKITEKTUR

ANNONSPRISLISTA 2021

■ MAGASINET LERA är en fullmatad arkitekturtidskrift
som lyfter fram spännande keramiska projekt världen
över. Här illustreras det keramiska materialets kvaliteter i
inspirerande reportage, intressanta p
 ersonporträtt och inspirerande trendspaningar varvat med informativa artiklar
och de senaste bransch- och produktnyheterna. Lera ges
ut två gånger per år och har en stadigt ökande upplaga, i
dagsläget ca 13 000 exemplar. Magasinet distribueras till
arkitekter, byggherrar, fastighetsförvaltare, plattsättare,
kakelleverantörer och andra personer som är involverade
i om- och nybyggnationer. På bkr.se/inspiration finns alla
tidigare nummer av Lera som blädderbar pdf och här finns
också möjlighet att enkelt teckna en gratis prenumeration
på magasinet.

■ LERA ges ut av Byggkeramikrådet (BKR) som bildades
1989 med syfte att leda den tekniska utvecklingen och öka
användandet av byggkeramik i arkitektur och inredning i
Sverige. BKR är idag den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som
i torra utrymmen.

ANNONSERA

BOKA TVÅ NUMMER
OCH FÅ RABATT
Boka annonsering i
samtliga två utgåvor
senast 2021-01-15 och
få 12,5 procent rabatt
på annonspriset.

ANNONSBOKNING
Chiffer AB
Charlotte Blomfeldt
charlotte.blomfeldt@chiffer.se
Mjöhultsvägen 62, 254 76 Allerum
Telefon: 0703 - 58 88 86
REDAKTION
Chiffer AB
Götgatan 19 , 116 46 Stockholm
Tel: 08 - 410 321 00
E:post: lera@chiffer.se
TIDNINGEN GES UT AV
Byggkeramikrådet, BKR
Högbergsgatan 27
116 20 Stockholm
Tel: 08-641 21 25
E-post: info@bkr.se

ANNONSFAKTA 2021
UTGIVNING

UPPLAGA

UTGIVNINGSDAG

SISTA BOKNINGSDAG

MATERIALDAG

Nummer 1

13 000

25/5

1/3

15/3

Nummer 2

13 000

30/11

13/9

27/9

DISTRIBUTION:

Lera distribueras postalt enligt ett register från BKR. Totalt 13 000 exemplar.

Hjälp med
utformning?
Chiffer tra fram
annonsmaterial
till en kostnad av
5–10tkr/annons.
chiffer.se

ANNONSPRISER 2020 (Moms tillkommer på alla priser)
FORMAT

TRYCKTEKNIK

PRIS

1/1 sida				

18 975 kr

Redaktionen placerar annonserna.

Tryckteknik

Arkoffset

Bildupplösning

300 dpi

Max färgmängd 280%
Tekn. Spec

Alla bider/illustrationer/logotyper i
annonsen skall vara
sparade som CMYK
(ej RGB etc).

Provtryck

Bifoga provtryck

Format

240 x 293 mm, + 4
mm skärsmån vid
utfallande annons.

Digitalt original

Tryckbar PDF med
inkluderade typsnitt.

HELSIDA
210 x 263 mm
Utfallande
240 x 293 mm
+ 4 mm utfall

ANNONSPAKET

ANNONSMATERIAL

Till dig som bokar annonsering i samtliga två utgåvor senast
2020-01-15 ger vi 12,5 procent rabatt på annonspriset.

Information om annonsmaterial
skickas ut via mail efter gjord bokning. Materialet skall vara Lera tillhanda senast angiven materialdag.
Annullering av gjord bokning skall
vara Lera tillhanda senast 3 veckor
före sista materialdag.

BILAGOR
Fråga efter en offert!

ANNONSAVDELNING:
TEKNISKA FRÅGOR:

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Chiffer AB, Charlotte Blomfeldt, Mjöhultsvägen 62, 254 76 Allerum,
0703 - 58 88 86, charlotte.blomfeldt@chiffer.se
Italgraf Media, Daniel Åderman
070-610 19 02, daniel@italgrafmedia.se

Material som lämnas digitalt i annan form än vad som anvisas i denna information medför extraarbete vilket debiteras
annonsbeställaren. Lera garanterar ej tryckkvalitet och annonsåtergivning för material som lämnas i annan form än vad
som a
 nvisas ovan. Endast skriftlig annullering av annonser godkännes. Den skall vara Lera tillhanda senast 3 veckor före
materialdag. Lera förbehåller sig rätten att debitera beställt utrymme om materialet inte har kommit tidningen tillhanda i tid.

