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560 000
hunder i Norge!
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Hundesport henvender seg til alle
hundeinteresserte i Norge.

Hundesport inneholder artikler,
reportasjer og veterinærstoff som
dekker alle sider av hundeholdet.

Hundesport kommer rett i postkassen
til alle NKKs 87 000 medlemmer
og leses av hele familien.

Redaksjonen og frilanserne jobber aktivt for å gi
våre lesere et nyttig og spennende blad. Vi får
mange positive tilbakemeldinger fra våre lesere,
som sier at de bruker god tid på å lese bladet.
Dette gir din annonse et godt utgangspunkt for å
bli lagt merke til og sett.

Hver utgave av Hundesport gjøres også tilgjengelig i sin helhet på NKKs nettsider (www.nkk.no).
NKKs månedlige nyhetsbrev sendes til mer enn
100 000 abonnenter.

Bladet henvender seg til lesere med sans for
hundeaktiviteter og hundehold, deriblant
oppdrettere, utstillere, tjenestehundeiere, jegere,
sports- og friluftsfolk, men også til den vanlige
hundeeier som har hund for hyggens skyld.

Det lønner seg å annonsere hos oss!
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TILGJENGELIGE ANNONSEFORMATER

HUNDESPORT
Utgiver: Norsk Kennel Klub –
hundeeiernes organisasjon
Nettside: www.nkk.no
Annonseansvarlig:
HS Media:
Malin Sundet
Tlf: 62 94 69 02 / 99 29 76 66
e-post: mas@hsmedia.no
6% byråprovisjon
Trykkeri: Aller Trykk
Opplag: Ca 87 000 pr. utgave
Sider: 80
Utgivelse: 4 utgaver pr. år

PRIS

Hundeguiden

Utfallende:
2/1 side oppslag

(400 x 260 mm) + 3 mm

kr. 43 000

1/1 side

(200 x 260 mm) + 3 mm

kr. 25 000

1/2 side liggende

(180 x 110 mm)

kr. 14 000

1/2 side stående

(87 x 223 mm)

kr. 14 000

1/3 side liggende

(180 x 72 mm)

kr. 7 000

1/3 side stående

(56 x 223 mm)

kr. 7 000

1/4 side liggende

(180 x 53 mm)

kr. 6 000

2. og 3. omslagsside

(200 x 260 mm) + 3 mm

+ kr. 1 500

Bakside omslag

(200 x 200 mm) + 3 mm

+ kr. 2 500

Satsflate:

Tillegg for bestilling av:

60 mm trukket fra til adressering på ikke-plastpakkede utgaver

+ 20 %

Spesialplassering for øvrig

Hundeguiden er åpen
for alle annonsører
som vil synes i
Hundesport og
nå fram til 87 000
genuint interesserte
hundemennesker og
enda flere lesere.
Format:
1/8 side
(87 x 45 mm)
Pris: kr. 3 590

VEILEDNING FOR PRODUKSJON AV
ANNONSER TIL HUNDESPORT

BILAG/VAREPRØVER

• For utfallende annonser:
Alt som går ut i kanten på nettoformatet
skal ha 3 mm utfallende (bleed), slik at
disse elementene går 3 mm utenfor
nettoformatet på alle kanter. Dette for
å unngå hvite kanter ved skjæring.

Vi kan tilby flere alternativer med tanke på bilag til Hundesport.
Ta kontakt med vår medieselger i HS Media for muligheter og priser.

• Det er viktig at tekst/elementer legges
i god avstand innenfor netto-formatet
(min. 10 mm).

• Alle annonser leveres som
høyoppløselig PDF-fil.
• Annonsen skal være i CMYK-fargeprofil,
bilder må være høyoppløselige
(min. 250 dpi) og fonter/skrifttyper må
ligge i 100 % svart (ikke 4-farge) og være
embeddet i filen.

TEKNISK INFORMASJON
Format

200 x 260 mm

Satsflate

180 x 223 mm

Antall spalter

2

Spaltebredde

87 mm

Ferdiggjøring

Stiftet

Utfallende trykk

Ja

Papirkvalitet

90 g Grapho silk (omslag) / 60 g Grapho silk (materie)

Velkommen som annonsør!
Har du spørsmål, eller ønsker du en skreddersydd annonseløsning?

Ta kontakt med medieselger i HS Media:
Malin Sundet
Tlf: 62 94 69 02 / 99 29 76 66
e-post: mas@hsmedia.no

