2019
Varje år har Granngården 3,5 miljoner besökare i 112 butiker runt om i landet.
Vi vet att våra kunder gillar vårt sortiment, vår kunskap och kvalitén på våra produkter.
Grannliv är den mycket uppskattade kundtidningen som är fylld med spännande reportage, fakta och kunskap som Granngårdens kunder är intresserade av. Men Grannliv är så
mycket mer än ett magasin, det är också en community för djur-, trädgårds- och skogsintresserade – kort sagt alla som vill leva ett jordnära liv. Under 2019 kommer grannliv.se
att relanseras i ny modern form och vi når även ut till vår målgrupp via sociala medier
som Facebook, Instagram, Pinterest och Youtube.
ETT MAGASIN FRÅN
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Helsida, 29 900 kr

Satsyta: 187 x 250 mm
Utfallande: 215 x 280 mm*

Omslag 2, 35 500 kr

Satsyta: 187 x 250 mm
Utfallande: 215 x 280 mm*

Omslag 3, 35 500 kr

Satsyta: 187 x 250 mm
Utfallande: 215 x 280 mm*

Baksida, 39 900 kr

Satsyta: 187 x 207 mm
Utfallande: 215 x 237 mm*

Bilagor - begär offert
NUMMER

* + 4 mm skärsmån

TEMA

UTGIVNINGSDAG

SISTA BOKNINGSDAG
ANNONSER

SISTA BOKNINGSDAG
ADVERTORIAL

MATERIALDAG
ANNONSER

1

Huvudtema: Odla
Tema 2: Hund
Tema 3: Höns

2019-04-25

2019-02-15

2019-02-01

2019-03-08

2

Huvudtema: Småfågel
Tema 2: Hund
Tema 3: Vinter/Skog

2019-09-11

2019-05-31

2019-05-17

2019-06-21

Matglada
vänner

Tagetes är årets blomma och just
den här sorten, taishan orange,
har stora orange blombollar som

Läsa på fröpåse
1.
PERIOD – anger vilken tid som är bäst att
förkultivera eller direktså, och vilken tid
man kan räkna med blomning eller skörd.

piggar upp i rabatten.

2.
3.

GROBARHET – indikerar hur många
procent av fröna man kan räkna med gror.

SÅDJUP – betyder hur djupt man ska
sätta fröet. En del frön gror bäst djupare
i jorden, vissa ska ligga ovanpå och vissa kan
täckas med perlit.

Besökare i trädgården brukar vara välkomna.
Speciellt på vintern när det inte händer mycket
annat utanför köksfönstret. Om du inte vill fylla
på så ofta, se till att köpa en rymlig fågelmatare.
Den bör också vara robust, funktionell och
skydda mot objudna gäster.

4.

RADAVSTÅND – anges med prickar och
talar om hur långt det ska vara mellan
fröna. Ett trick är att sätta och så tätt och sedan
gallra bort när de vuxit till sig.

Du hittar fler fågelmatare på granngården.se

Nyhet! Berglund Globe seed XL rymmer 1,4 kilo
frö och köps färdigmonterad, pris 799 kr. Här fylld
med hampfrö, 5 kg säck 249 kr. Den kan hängas
i vajern med karbinhaken eller monteras på en
fågelmatarstolpe i fästet för stolpmontering.
Vi reserverar oss för slutförsäljning och prisändringar. Vissa produkter finns bara i utvalda butiker.
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09:45

GRANNLIV

Blomster
prakt

Finns det något härligare än en
prunkande, färgglad rabatt av
blommor som du har odlat själv?
Hjälp sommarens blommor på traven
genom att förkultivera dem. Här är
några tacksamma sorter.
FOTO: KLAS SJÖBERG, GETTYIMAGES TEXT: EBBA ZETTERGREN
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Advertorial 1 Enkelsida

29 900 kr
(+text och helsida bild 12 500 kr)

SLINGERKRASSE är en väldigt tacksam och lätt blomma som dessutom är ett gott inslag i köksträdgården. Krasse ska förodlas ett
par veckor innan de planteras ut, skotten blir rangliga om de får stå
inne för länge. Krasse går även utmärkt att direktså.

LUKTÄRT har en underbar doft och blir vackra i alla sammanhang och är därför en favoritblomma för många. Förkultivera i
växthus, inte svalare än 5–10 plusgrader, så kan du ha färdiga
blommor till försommaren.

ATT BLANDA NER perlit i såjorden gör den porös och luftig och
rotsystemen får lättare att utvecklas. Ett tunt lager ovanpå hjälper
till att hålla sådden fuktig. Fiberkrukorna från Nelson Garden är
perfekta att förkultivera i eftersom de förmultnar vid utplantering.
Vi reserverar oss för slutförsäljning och prisändringar. Vissa produkter finns bara i utvalda butiker.

GRANNLIV
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ATT SÅ FRÖN i en Rootmaster med självbevattningsfunktion förenklar odlingen. Luftbeskärningen ger välutvecklade rotsystem
och pluggcellerna går att vika upp vilket gör det skonsamt för
rötterna vid omskolning.

GRANNLIV
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Advertorial 2 Uppslag (2 sidor)
60 000 kr
(+text och bild 19 500 kr)

17

2017-12-18 16:32

Advertorial
Med en advertorial når du ut med ditt
budskap på ett trovärdigt sätt i en
redaktionell miljö i Grannliv. Ett effektivt
sätt att stärka relationen med din målgrupp och öka kännedomen om ditt varumärke. Ni väljer ämne och redaktionen
producerar innehållet i form av research,
intervjuer, texter och bilder.

ANNONSERING DIGITALT
Grannliv.se är en av Sveriges största sajter för
alla som har djur och natur som intresse. Här
har du som företag en unik möjlighet att nå
cirka 250 000 intresserade och engagerade
häst- hund- smådjurs- och trädgårdsälskare
varje månad.

Digital Explainer med produkt

Manus, storyboard, text,
inkl 2 korrvändor.
Chiffer AB ansvarar för produktion.
Stillbild + text. 30 sek.
Begär offert

Rörlig annons

Native 3 grannliv.se

Manus, storyboard, text,
inkl 2 korrvändor.
Chiffer AB ansvarar för produktion.
30–45 sek.
Begär offert

minimum 19 900 kr (CPM 120)
(+text, bild + länk till önskad
målsida 12 500 kr)

BANNERS

Profilbloggare

Grannliv.se

Mobil: Box (650×650 px)
Desktop: Box (210x210 px)
Tripple wide (870x210 px)
Skyscraper (210x360 px)

Mobil: Box (650×650 px)
Desktop: Box (210x210 px)
Panorama (650x157 px)
Tripple wide (650x157 px)
Skyscraper (210x360 px)

Annonspaket
M atglada
vänner

Med en helhetslösning kan vi skapa ett ”impact moment”
samtidigt i alla våra kanaler. Vi når målgruppen var de än
befinner sig i köpresan.

Samtidig beställning över
Samtidig beställning över
Samtidig beställning över

50 000 KR GER
100 000 KR GER
150 000 KR GER

>>>
>>>
>>>

Besökare i trädgården
brukar vara välkomna.
Speciellt på vintern
när det inte händer
mycket
annat utanför köksfönstret.
Om du inte vill fylla
på så ofta, se till att
köpa en rymlig fågelmatare.
Den bör också vara
robust, funktionell
och
skydda mot objudna
gäster.
Du hittar fler fågelmatare

5% RABATT
10% RABATT
20% RABATT

4

på granngården.se

Nyhet! Berglund Globe
seed XL rymmer 1,4
kilo
frö och köps färdigmonterad,
pris 799 kr. Här fylld
med hampfrö, 5 kg
säck 249 kr. Den kan
hängas
i vajern med karbinhaken
eller monteras på
en
fågelmatarstolpe
i fästet för stolpmontering.
Vi reserverar oss för

slutförsäljning och

prisändringar. Vissa

produkter finns bara

i utvalda butiker.
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Teknisk specifikation för:
ANNONSER PRINT

Generella specifikationer:
Tryckteknik Rulloffset
Bildupplösning 300 dpi
Max färgmängd 280%
Tekn. Spec Alla bilder/illustrationer/logotyper i annonsen
skall vara sparade som CMYK (ej RGB etc).
Utfallande 215 x 280 mm, + 4 mm skärsmån vid utfallande
annons.
Digitalt original Tryckbar PDF med inkluderade typsnitt.

TEKNISKA FRÅGOR PRINT

Italgraf Media, Daniel Åderman
070-610 19 02, daniel@italgrafmedia.se

ANNONSMATERIAL

Information om annonsmaterial skickas ut via mail efter
gjord bokning. Materialet skall vara Grannliv tillhanda
senast angiven materialdag. Annullering av gjord bokning skall vara Grannliv tillhanda senast 2 veckor före
sista materialdag.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Material som lämnas digitalt i annan form än vad som
anvisas i denna information medför extraarbete vilket
debiteras annonsbeställaren. Grannliv garanterar ej
tryckkvalitet och annonsåtergivning för material som
lämnas i annan form än vad som anvisas ovan. Endast
skriftlig annullering av annonser godkännes. Den skall
vara Grannliv tillhanda senast 2 veckor före materialdag. Grannliv förbehåller sig rätten att debitera beställt
utrymme om materialet inte har kommit tidningen
tillhanda i tid.

ANNONSER DIGITALT

Generella specifikationer:
Leverans Leverera materialet som HTML5 eller bild-fil (GIF,
JPG, PNG).
Max filstorlek 150 kb.
Rekommendation Chiffer rekommenderar att annonsören lägger till en tydlig markerad linje runt bannern.
Längd Om HTML5-bannern innehåller animationer är
maxlängend 30 sekunder.

VI FÖLJER IAB-REKOMMENDATIONER FÖR BANNERS

Ljud Bannern måsta starta utan ljud.
Maximalt tre uppdateringar per format och banner är
inkluderat.
Standard Alla banners måste följa Better Ads standard
(https://www.betterads.org).

HTML5

Leverans Se till att leverera HTML5-bannern som en ZIP-fil
med följande innehåll:
• HTML-fil: Index HTML-filen.
• Bara en HTML-fil är accepterad.
• Fallback image – en bild (JPG, PNG eller GIF).
• Maxvikt: 150 kb.
• jQuery: Använd den senaste versionen av jQuery.
Använd jquery.min.js).
• Ljud är inte tillåtet.
• Dessa begränsningar måste följas.
Leveransdag Leverans måste ske minst 5 arbetsdagar
innan kampanjen ska publiceras.
Leveransadress Mail: traffic@chiffer.se
Skriv ordernummer och annonsör i ämnesraden.

BILAGOR

För bilagor över 55 gram, begär offert! Bokning hela
upplagan Grannliv 20% rabatt. Bokning del av Grannliv
ordinarie pris + 4% byråprovision. Bilagor bladas inuti
tidningen, det finns vissa begränsningar och restriktioner. Kontrollera med din säljare vad som gäller.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Lös bilaga, bredd min 80 mm, max 200 mm.
Höjd min 35 mm, max 265 mm.
Är bilagan endast ett blad krävs en gramvikt på
130 gram och uppåt.
Begär alltid aktuell upplaga Pallarna/godset märks med
tidningens namn (Grannliv) samt nr på utgåva. Ett
provtryck eller en teknisk specifikation av bilagan skall
levereras till tryckeriet för förhandskontroll.
Leveransadress Ges vid bokning. Märkes med tidningens
namn (Grannliv) samt nummer på utgåva.

FÖRSÄLJNING/BOKNING

Charlotte Blomfeldt
Chiffer
Tel: 042-12 43 00
Mobil: 0703-58 88 86
Mail: charlotte.blomfeldt@chiffer.se

