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Sveriges enda magasin med FÖRDJUPANDE LOKALJOURNALISTIK
Sedan våren 2014 har nyhetsmagasinet Horisont levererat en unik typ av lokaljournalistik, ett fördjupande, förklarande
och berättande i text och bild som inte finns någon annanstans i Sverige. Horisont är ett helt fristående magasin, med
journalistiken i fokus, som ägs av de journalister som gör tidningen. Horisont kommer ut med sex nummer per år; varje
nummer är minst 100 sidor tjockt och når bortåt 5 000 läsare. Magasinet är prenumererat, men finns också hos ett 30-tal
återförsäljare på Gotland och cirka tio på fastlandet. Horisont har både högt anseende, stor trovärdighet och lång lästid.
Vi vet att det vi gör är både uppskattat och behövt; de glada tillropen och uppmuntrande kommentarerna från läsare är
många, och vi har fått både lokal och nationell uppmärksamhet genom åren:
Horisont utsågs till Årets utmanare på Företagardagen 2015.
Linnea Nilsson, reporter, nominerades till Tidskriftspriset i kategorin Årets journalist 2018.
Christer Bjöhle, medgrundare, reporter, redigerare, mm, nominerades till Region Gotlands kulturpris 2018.
Horisont nominerades till Region Gotlands kulturpris 2018.
Christer Bjöhle, medgrundare, reporter, redigerare, mm, utsågs till Årets Driv på Gotlands mediegala 2019.
Horisont nominerades till Publishingpriset i kategorin ’Magasin geografiska områden’ 2019.
Horisont nominerades till Region Gotlands kulturpris 2019.

Men journalistik är aldrig gratis; fina priser och vackra ord kan inte finansiera en tidningsproduktion.
För att vi ska kunna fortsätta även under 2020 behöver vi därför även din hjälp.

som möjliggör att vi kan fortsätta med vår
unika journalistik, den enda i sitt slag i landet.

Helsida:

Bred
halvsida:

170 x 240 mm
+ 3 mm utfall

170 x 115 mm
+ 3 mm utfall

80 x 115 mm
+ 3 mm utfall

80 x 55 mm

Kvartssida:

PDitt budskap hamnar i ett sammanhang
med hög trovärdighet och högt anseende.
PHorisont har lång lästid, då varje nummer
ligger ute i cirka två månader.
PHorisont trycks på 90 grams papper och
du slipper misspass eller färgförändringar.
PHorisont är välläst och sparas ofta även
efter att ett nytt nummer kommit ut.
PDu når närmare 5 000 läsare med varje
nummer, alla med en förkärlek till det lokala.
PHorisonts läsare är lojala, medvetna och
trogna produkten och dess innehåll.
PDu stöttar Horisont och blir en av dem

Åttondelssida:

Uppslag:

340 x 240 mm
+ 3 mm utfall

80 x 240 mm
+ 3 mm utfall

7 SKÄL ATT ANNONSERA:

FORMAT:
Hög halvsida:

Hjälp oss hjälpa dig –
BÖRJA ANNONSERA!

* Horisont kommer ut med sex nummer under 2020: i februari, april, juni, augusti, oktober och december.
* Annonser skickas som pdf, jpg, eller annat tryckbart, högupplöst format, i 300 dpi, till annonsera@hpress.se.
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6 nr

Uppslag
Helsida
Halvsida
Kvartssida
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75 000
43 000
24 000
12 000
6 000

5 nr

4 nr

66 000 55 000
37 000 30 000
20 000 16 000
10 000 8 000
5 000 4 000

3 nr

2 nr

1 nr

43 000 30 000
23 000 16 000
12 000
8 000
6 000
4 000
3 000
2 000

16 000
8 000
4 000
2 000
1 000

* Alla priser anges i kronor exklusive moms. Vi är öppna för andra förslag än ovan nämnda.
* Horisont kommer ut med sex nummer under 2020: i slutet av februari, april, juni, augusti, oktober och 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, ges ut sex gånger per år av det gotländska bolaget H Press AB.
www.horisontmagasin.se ∞ www.facebook.com/horisontmagasin
KONTAKT: Christer Bjöhle ∞ christer@hpress.se ∞ 070-288 52 28
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