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HORISONT
G O T L A N D S

N Y H E T S M A G A S I N

Horisont är ett gotländskt nyhetsmagasin
som under 2018 kommer att komma ut
med sex nummer. Horisont...
P ...har hög trovärdighet.
P ...håller hög journalistisk kvalitet.

P ...trycks på 9 0 grams kvalitetspapper.
P ...har lång lästid.
P ...produceras av en redaktion som är
helt fristående från politiska,
ekonomiska eller andra intressen.

ANNONSFORMAT

TEKNISK INFO

Horisont tillämpar tre olika annonsstorlekar:
l Uppslag
l Helsida
l Halvsida
När det gäller halvsidesannonser väljer annonsören själv
om a nnonsen ska vara hög eller bred.
De allra flesta annonserna ligger på högersidor – meddela
gärna om ni specifikt önskar placering på vänstersida.

Raster: 133 linjer/300 dpi. Färg: 4+4. Utfall: 3 mm.
Observera att magasinet är limbundet vilket
medför att information som läggs närmast mitten
försvinner in i bunten. Placera därför ingen viktig info
mindre än 4 millimeter från den sida av annonsen som
ligger mot mitten.
Materiallämning: Högupplöst pdf, 300 dpi, skickas till
annonsera@hpress.se.

Uppslag
340 x 240 mm

Helsida
170 x 240 mm

Halvsida bred
170 x 115 mm

Halvsida hög
80 x 240 mm

UTGIVNINGSPLAN 2018

ANNONSPRISER

NR

UT 

41 (mars-april)
42 (maj-juni)
43 (juli-aug)
44 (sept-okt)
45 (nov-dec)
46 (jan-feb -19)

v9
v 17 
v 26
v 35
v 44
v 52

Våra ordinarie priser för enstaka annonsinföranden
under 2018 är:
Uppslag (340 x 240 mm)
17 500 kr
Helsida (170 x 240 mm)
12 500 kr
Halvsida
10 000 kr
(Bred 170 x 115 mm, eller hög 80 x 240 mm)
Priserna gäller exklusive moms; vid återkommande
annonsering kan rabatt ges.

ANNONSDEADLINE
9 februari
6 april
8 juni
10 augusti
12 oktober
7 december

Horisont – Gotlands nyhetsmagasin fokuserar på undersökande journalistik, fördjupningar och människoöden. Om Gotland och gotlänningar, på Gotland och i världen.
Horisont, som är helt oberoende av politiska eller andra intressen, grundades 2014 och ges ut av det gotländska bolaget H Press AB. Horisont är det enda fristående,
lokaljournalistiska magasinet i Sverige och tilldelades utmärkelsen Årets utmanare på Gotland 2015. Under 2018 ges sex nummer ut.
Horisont – Gotlands nyhetsmagasin ∞ www.horisontmagasin.se ∞ www.facebook.com/horisontmagasin ∞ redaktion@hpress.se ∞ annonsera@hpress.se
Ansvarig utgivare Christer Bjöhle ∞ christer@hpress.se ∞ 070-288 52 28
Annons- och marknadsansvarig Per Wallstedt ∞ per@hpress.se ∞ 070-655 81 89

