Annonsprislista 2023

Om Ridsport
Ridsport grundades 1972 och är den viktigaste kanalen för aktiva i hästvärlden, de som arbetar
med hästar, uppfödare, de som har egen gård med andra ord de som tar hästar på allvar.
› 21 utgåvor av magasinet per år
› 75% – och lite till av våra läsare är kvinnor
›	 90% av våra läsare äger en eller flera hästar, alt är fodervärd enligt läsarundersökningar
› Vi har en hög trovärdighet hos våra läsare
› Har en köpstark målgrupp som sätter sitt intresse främst
› Vår största målgrupp finns i åldern 16-24 och 45-54 år
› Tidningen skickas ut gratis till klubbar och föreningar i SvRF 8-10 gånger per år
› 	 Finns i butik och som prenumeration och även som digital prenumeration.
›	Ridsport finns på www.tidningenridsport.se, Facebook och Instagram
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STALLTORGET – prisvärt!
I Ridsports printutgåva erbjuder vi annonsering
på våra annonssidor.
Modulannonser i block för både stora och små
företag. Du når personer som har ett genuint
intresse, hästägare, uppfödare, aktiva och de
som arbetar med hästar.

Annonsstorlekar för stalltorget. Orubricerade annonser i block

Helsida
230 x 300 mm +
5 mm utfall
Pris: 8 000:-

Halvsida
Liggande:
203x128 mm
Stående:
99 x 260 mm
Pris: 4 800:-

1/4-sida
4-spalt x 62
203x 62 mm
Pris: 2 800:2-spalt x 128
99 x 128 mm
Pris: 2 400:1-spalt x 260
47 x 260 mm
Pris: 2 000:-

Bokning

4-spalt x 29
203 x 29 mm
Pris: 1 280:-

2-spalt x 29
99 x 62 mm
Pris: 560:-

3-spalt x 62
151x 62 mm
Pris: 2 400:-

1-spalt x 62
99 x 62 mm
Pris: 560:-

2-spalt x 62
99 x 62 mm
Pris:1 200:-

1-spalt x 29
47 x 29 mm
Pris: 240:-

STALLTORGET
annonser
samlade på våra
annonssidor

Jeanette
Flensburg
0156-348 79
nettan@tidningenridsport.se

Utgivning 2023
Nummer
1*
2
3 GHS
4*
5
6
7*
8
9*
10
11 *

Utgivning
20 januari
10 februari
24 februari
10 mars
24 mars
14 april
28 april
12 maj
26 maj
9 juni
23 juni

Materialdag
11 januari
1 februari
15 februari
1 mars
15 mars
29 mars
19 april
3 maj
16 maj
31 maj
14 juni

Tema
Hästvälfärd

Avelsextra

Ridunderlag

Nummer
12 FHS
13
14*
15
16*
17
18* JHS
19
20*
21

Utgivning
7 juli
11 augusti
25 augusti
8 september
29 september
13 oktober
27 oktober
10 november
1 december
15 december

Materialdag
27 juni
2 augusti
16 augusti
30 augusti
20 september
4 oktober
18 oktober
1 november
22 november
6 december

Tema
Sommarextra

Träningsinspiration

Säkerhet
Vinterextra

För alla priser gäller exklusive moms och inklusive reklamskatt. Mängdrabatt kan diskuteras.
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Våra specialmagasin

Ridsport ger ut några extra matiga nummer
LÖSNUMMER : 89

10 DECEMBE R

2021 | NUMMER

21

KRONOR

”Det är inte bara
att köpa en häst som
kan allt, har allt och
ska gå bra”
tro att det
SIDAN 99
LYNN THOMAS,
JESSICA

FOTO: MICKAEL

TANNUS

Avel
Gestüt Lewitz
– avelsindustri med
koll på varenda häst

Hoppning
André Brandt:
”Jag måste jobba
mig till framgång”

Aktuellt
Snart klart med
efterträdare på
Flyinges hingststation

Träning
”Många rider
för lite”

Dressyr
nya
Jeanna Högbergs
liv hos Helgstrand
Dressage
Stalltips
Vi testar
klippmaskiner

Bakom ljuset
ingen vad den lovar?

l Håller ljusbehandl

TIDSAM 4841-21

Ska returrapporteras

Avelsextra

Numret där vi nördar ner oss i
allt som har med avel att göra.
Mängder av faktaartiklar varvas
med spännande intervjuer och
reportage om duktiga uppfödare,
framgångsrika hingstar eller hur
du hjälper det sjuka fölet. Kommer ut efter SWB:s bruksprov för
hingstar.

Sommarextra

Högsommaren ligger för våra fötter
med långa soliga lediga dagar. Då
laddar vi upp med extra mycket läsning som räcker hela juli. En tidning
som du kan ta fram flera gånger
under lata sommardagar. Utkommer lagom till Falsterbo och är
också en av utgåvorna som toppar
butiksförsäljningen.

till Tidsam

Vinterextra

Årets allra sista nummer får
extra många sidor att plöja när
julklappsinköp och annat julstök
inte står på schemat. Sport, avel,
hästhälsa, forskning, intervjuer
och reportage i en härlig blandning.Lång lästid och lång liggtid
i butik.

Tema nummer 2023
Nummer 2 - 10 februari		
Nummer 6 - 14 april		
Nummer 10 - 9 juni 		
Nummer 12 - 7 juli		
Nummer 16 - 29 september		
Nummer 19 - 10 november		
Nummer 21 - 15 december		

Hästvälfärd
Avelsextra
Ridunderlag
Sommarextra
Träningsinspiration
Säkerhet
Vinterextra

I våra temanummer fördjupar vi oss extra
mycket i intressanta ämnen.

❤
b=
Print + web
paket

Vi hjälper dig att sätta
ihop ett prisvärt paket
i all kanaler efter dina
önskmål!
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