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.

ANNONSERING PRINT

ETT MAGASIN FRÅN
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Tävla
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GRÖNARE GRÄS

Så får du grönare
gräsmatta
än grannen

RIM & BIRK

Gendel es dolo
vel ium quod et
fugiatia doluptas
quo derore

HÖNS

Grannliv distribueras hem till 50 000 av
våra bästa kunder och ytterligare 10 000 ex
distribueras via våra 112 butiker.

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*

Nyvärpta ägg är
den största
lyckan, vi tipsar
om hur du lyckas

FÖRODLA MED

Farbror Grön

Baksida, 39 900 kr

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

Bilagor - begär offert
NUMMER

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

I samarbete med OCEAN

I samarbete med OCEAN

NDDRÖMMAR

Tvättstuga
Fler tips för hemmet
på grannliv.se

SÅJORD oms unt enieute la ant, coritibus ma sesa öjpom m
ut peduiat sesa öjpom m ut peduiat ute lsa ö m ut peduiat ute
lsa öjpom m ut peduiat iaspienda siiaspienda si jpom m ut pt
iaspienda siiaspienda si Produkt och pris, eller annat

* + 4 mm skärsmån

SÅJORD oms unt enieute la ant, coritibus ma sesa öjpom m
ut peduiat sesa öjpom m ut peduiat ute lsa ö m ut peduiat ute
lsa öjpom m ut peduiat iaspienda siiaspienda si jpom m ut pt
iaspienda siiaspienda si Produkt och pris, eller annat

ORDNING PÅ TORPET

Tre tips
1. DISK oms unt eniet aute la ant,
coritibus ma sesa öjpom m ut
peduiat iaspienda si
Produkt och pris,
eller annat

Sa nem eossincta vel ium vellest pelit, cus eatem
volore sit, od es essequia dolore con eum exerum
a voluptatus ex excesto reriorum sa ipistruptas
intiae consed quae lique officia verum num dit,
ium qui consequi am est a dolor mosanis cone
nobit pro dus, tecea vendis modi nusaest, volupis
sin nem eköi köiarci
Icia de nam est molorent, et volupti utatiat
quatium ande il et repeditat laute num id excerum
accusam Ciistis dolut esci voluptat que volorpo
rporro magnam, as voluptas ducia voloresciur?
Odictet, sapid ut ute velit, simus quatatior sus
molores magnamus et alici opta soluptisin corio.
que simusda ne sum, omnihic ieniae volor aut
vepore et moloruntiur, nimo teturibus reiur?

2.

TVÄTT Loms unt eniet aute
la ant, coritibus ma sequiaienda
sitas dolo estinis eicte sa öjpom
m ut peduiat iaspienda si
Produkt och pris,
eller annat

3

.STÄD Loms unt eniet aute la
ant, coritibuquiat iaspienda sitas
dolo estinis eicte sa öjpom m ut
peduiat iaspienda si
Produkt och pris,
eller annat

199:Produkt, artikelnummer

Rims
favortit!

Städa ur skåpen

Ici quis et hic totatur susam vento offici anitationem faceate voluptur
simporia arum hiligni mperuntur sima quias etur, vent eum lant
peri odi od quae essiminim.
TEXT: XXX XXXX ILLUSTRATION: XXXX XXXX

Sa nem eossincta vel ium vellest pelit,
cus eatem volore sit, od es essequia
dolore con eum exerum a voluptatus ex
excesto reriorum sa ipistruptas intiae
consed quae lique officia verum num
dit, ium qui consequi am est a dolor
mosanis cone nobit pro dus, tecea
vendis modi nusaest, volupis sin nem
earci omnihilla solor reiunti voluptus
enduntia que simusda ne sum, omnihic
ieniae volor aut vepore et moloruntiur,
nimo teturibus reiur?
Dictet, sapid ut ute velit, simus quatatior utatiat quatium ande il et repeditat
laute num id excerum accusam Ciistis
dolut esci non conestrum voluptat que
volorpo rporro magnam, as voluptas
ducia voloresciur?

Dictet, sapid ut ute velit, simus quatatior sus molores magnamus et alici opta
soluptisin corio. Nemolo Dictet, sapid
ut ute velit, simus quatatior sus molores
magnamus et alici opta soluptisin corio.
ore et molorunti Dictet, sapid ut ute velit, simus quatatior Dictet, sapid ut ute
velit, simus quatatior ur, nimo teturibus
reiur? omnihilla solor reiunti voluptus
enduntia que simusda
Icia de nam est molorent, et volupti

utatiat quatium ande il et repeditat
laute num id excerum accusam Ciistis
dolut esci non conestrum voluptat que
volorpo rporro magnam, as voluptas
ducia voloresciur? ne sum, omnihic
ieniae volor aut vepore et moloruntiur,

Facere cumet eaqui tet laut et fugitat
rerrovit ist ipsamet eaqui natet laut et fugitat
rerrovit ist ipsa aces duam, venimi

nimo teturibus reiur? Dictet, sapid ut
ute velit, simus quatatior sus molores
magnamus et alici opta soluptisin corio.
Nemolo Dictet, sapid ut ute velit, simus
quatatior sus molores magnamus et alici
opta soluptisin corio. ore et molorunti

Städa med rent samvete

SÅJORD oms unt enieute la ant, coritibus ma sesa öjpom m
ut peduiat sesa öjpom m ut peduiat ute lsa ö m ut peduiat ute
lsa öjpom m ut peduiat iaspienda siiaspienda si jpom m ut pt
iaspienda siiaspienda si Produkt och pris, eller annat

SÅJORD oms unt enieute la ant, coritibus ma sesa öjpom m
ut peduiat sesa öjpom m ut peduiat ute lsa ö m ut peduiat ute
lsa öjpom m ut peduiat iaspienda siiaspienda si jpom m ut pt
iaspienda siiaspienda si Produkt och pris, eller annat
GRANNLIV

Advertorial 1 Enkelsida

29 900 kr
(+text och helsida bild 15 500 kr)

Fler städtips på
Granngådens Youtube
16

GRANNLIV

1. SÅJORD oms unt enieute la ant,
coritibus ma sesa öjpom m ut peduiat
sesa öjpom m ut peduiat ute lsa öjpom m ut pt iaspienda siiaspienda si
Produkt och pris, eller annat

2. SÅJORD oms unt enieute la ant, coritibus ma sesa öjpom m ut peduiatspienda
m ut peduiat ute lsa öjpom m ut peduiat
iaspienda siiaspienda si
Produkt och pris, eller annat

3. SÅJORD oms unt enieute la ant,
coritibus ma sesa öjpom m ut peduiat
iaspienda sit aute la ant, coritibus ma
m ut peduiat iaspienda siiaspienda si
Produkt och pris, eller annat

GRANNLIV

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

17

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, fotografering 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
mer än en halv miljon intresserade och engagerade djur- och trädgårdsälskare varje år.

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, ca 3 000 tecken, 1–3 bilder
+ länk till önskad målsida 9 500 kr).

BANNERS

Profilbloggare

Grannliv.se

Mobil: 640×640 px
Desktop: 960x200 px

Mobil: 640×640 px
Desktop: 960x200 px

Annonspaket

#HUNDDRÖMMAR

Tvättstuga
I samarbete

Med en helhetslösning kan vi skapa ett ”impact moment”
samtidigt i alla våra kanaler. Vi når målgruppen var de än
befinner sig i köpresan. Fråga om en skräddarsydd lösning
som passar just ditt företag.

Sa nem eossincta

Fler tips för hemmet
på grannliv.se
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Samtidig beställning över
Samtidig beställning över

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

>>>
>>>
>>>
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RABATTER
Samtidig beställning över

med OCEAN

5% RABATT
10% RABATT
20% RABATT
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GRANNLIV

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

