
MED HOME PROMOTION erbjuds ni en fantastisk 
exponeringsmöjlighet. Genom en promotionartikel 
har ni möjlighet att lyfta fram det mest intressanta och 
värdefulla med just era produkter eller tjänster på ett 
exklusivt sätt. 

VÅRA SKRIBENTER arbetar i samråd med er fram ett 
inspirerande exklusivt reportage om era produkter, 
anläggningar, events etc. 

INSPIRERANDE TEXTER OCH FAKTA blandat med bilder 
gör att innehållet kommer att ge en mycket positiv 
upplevelse. Er promotionartikel får även en egen rubrik i 
innehållsförteckningen.

VILL DU VETA MER? Tveka inte att kontakta våra säljare 
för mer information och snabb offert!

DAGENS INDUSTRIS LÄSARE är s k high spenders 
när det gäller hus, trädgård och inredning. Med en 
snittinkomst på 780 000 kronor så både vill och kan de 
förverkliga sina husdrömmar. Många av våra läsare 
har dessutom två eller t o m tre boende och bland deras 
största intressen finner vi inredning, trädgård och 
renovering.

HOME NÅR 328 000 LÄSARE vi Dagens industri och 
utkommer med  två nummer per år. Den kommer ut 
under två lördagar och når läsare från norr till söder. 
Home finns dessutom digitalt på di.se under hela året, 
med en dubbeltäckning på endast 22%.  

UTÖVER DENNA DISTRIBUTION via Bonnier så finns 
Home även digitalt på vår sida Stockholmsmagasinen.
se tillsammans med våra lokala titlar som t ex Lidingö 
magasin, Täby/Danderyd magasin och Bromma 
magasin.

DU VÄLJER SJÄLV om du vill annonsera med grafiskt 
eller promotionmaterial i kombination med digitala 
möjligheter på såväl di.se som Stockholmsmagasinen.se. 

VÅR PRODUKTIONSAVDELNING kan hjälpa dig med det 
du behöver för att presentera dina produkter på bästa sätt.

Du är varmt välkommen att annonsera hos oss!

Home
I SAMARBETE MED DAGENS INDUSTRI

Ett lyxigt magasin från oss på Stockholmsmagasinet till  
Dagens industris läsare. Ett magasin om fantastiska hus och  
trädgårdar, trender för exteriör och interiör, inredningstips,  

köpställen och drömmar.

FORMAT & PRISER

ANNONSMATERIAL
TRAFFIC | Newsfactory Produktion AB 
annons@newsfactory.se, Tel 08-505 738 07

BEHÖVER DU HJÄLP 
MED ANNONSEN?
Kontakta oss på tel. 08 505 738 07så berättar vi mer!

Vi jobbar med fasta priser och hjälper dig med allt från den enklaste  
annonsen till vassaste broschyren, katalogen eller hemsidan.

ANNONSBOKNING 
OCH BILAGOR
SÄLJARE | Pierre Åkerström 
pierre.akerstrom@newsfactory.se, Tel +46 8 505 73 834

SÄLJARE | Hans Dahlström 
hans.dahlstrom@newsfactory.se, Tel +46 8 505 73 816

UPPSLAG 
540 x 375 mm + 5 mm utfall  158 200 kr

HELSIDA

270 x 375 mm + 5 mm utfall  98 900 kr

HALVSIDA

Liggande: 240 x 170 mm

Stående: 117 x 346 mm  58 800 kr

KVARTSSIDA

Stående: 117 x 170 mm  35 200 kr

OMSLAG 4 (BAKSIDA)

270 x 375 mm + 5 mm utfall  108 000 kr

RINK (OMSLAGET)

270 x 35 mm + 5 mm utfall  15 000 kr

UTGIVNINGAR 2021
UTGIVNING MATERIAL BOKNING

#1  27 MARS 23 FEB 9 FEB

#2  12 JUNI 14 MAJ 12 MAJ

#3  23 OKT 21 SEPT 7 SEPT

#4  4 DEC 2 NOV 19 OKT

https://issuu.com/newsfactory/docs/home1902?fr=sYWVhOTIyODc0MTQ
https://issuu.com/newsfactory/docs/home2002?fr=sOGU5ZDIyODc0MTQ
https://issuu.com/newsfactory/docs/home2101?fr=sODcyNTM1NDQwMjk
https://issuu.com/newsfactory/docs/home2001?fr=sMDhkNTIyODc0MTQ

