INSPIRERANDE MAGASIN OM
SKOGSÄGANDETS MÖJLIGHETER

Ett magasin från Skogssällskapet,
den fristående skogsförvaltaren
www.skogssallskapet.se
HÄR NÅR DU

UTGIVNINGAR 2022

ANNONSBOKNING
OCH BILAGOR

UTGIVNING
#1 v11
#2 v23
#3 v39
#4 v49

MAGNUS JOHANSSON
Telefon 08-505 73 813,
mail: magnus.johansson@newsfactory.se

MATERIAL
21 feb
16 maj
5 sept
14 nov

BOKNING
14 feb
9 maj
29 aug
7 nov

Skogssveriges köpstarkaste målgrupp – de största privata skogsägarna.

blir du delaktig i en fristående affärstidning. En tidning med
ambitionen att berätta hur skogsägarna ska få ut mera av sitt skogskapital och skogens alla
upplevelser – i dag och i framtiden.
SOM ANNONSÖR I SKOGSVÄRDEN

som utkommer fyra gånger om året. Vi skriver om skog och livsstil.
Om virkes- och fastighetsaffärer, ekonomitips och miljö. Nya forskningsresultat som skogsägare
har nytta av i brukandet av sin skog. Kvartalets viktigaste skogs- och ekonominyheter sammanfattas och kommenteras. Smarta och användbara skogsägartips blandas med recensioner, design,
kultur och krönikor.
VI GÖR ETT MAGASIN

Våra regelbundna läsarundersökningar visar att tidningen är
mycket uppskattad och läst av våra prenumeranter. Våra experter hanterar dagligen helheten i
skogsägandet: skogen, ekonomin och fastighetsfrågorna. Vi är själva friluftsmänniskor och vi
arbetar dessutom professionellt med skogen som livsstil och källa för lugn, njutning och spänning.
Därför kan vi ge skogsägarna goda råd i alla väder. Tidningen skickas till Skogssällskapets kunder
och entreprenörer, samt till större skogsägare som själva aktivt valt att få tidningen.
VI VET VAD KUNDEN VILL LÄSA OM.

Ulrika Lagerlöf
Kommunikationsansvarig Skogssällskapet

FORMAT OCH PRISER
Helsida
210 x 270 mm + 5 mm utfall

21 800 kr

Halvsida
Liggande: 190 x 125 mm
Stående: 94 x 250 mm

12 800 kr

Kvartssida
Liggande: 190 x 60 mm
Stående: 94 x 125 mm
Omslag 4 (baksida)
210 x 240 mm + 5 mm utfall

8 800 kr
24 800 kr

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

BEHÖVERDU HJÄLP MED
ANNONSEN?
Kontakta oss på tel. 08 505 738 07
så berättar vi mer!
Vi jobbar med fasta priser och hjälper dig med
allt från den enklaste annonsen till vassaste
broschyren, katalogen eller hemsidan.
TEKNISK INFORMATION
UPPLAGA:
8 000 exemplar
FREKVENS:
Fyra nummer per år
MOMS:
Tillkommer
REKLAMSKATT: Tillkommer ej

