
En ny trädgårdssäsong väntar på andra sidan vintermörkret.  
Själva förbereder vi 2023 års utgåvor av Trädgårdsliv. En trädgårds-
tidning som tar fasta på titeln – livet vi vill leva med trädgård.

Trädgårdsliv vill fånga själva själen i odlarglädjen, i våra reportage 
finns inspirationen, skönheten, glädjen och drivkraften. Den för-
packar vi så lustfullt vi kan i en tidning som vunnit trädgårdsfol-
kets hjärta.

Vi tummar inte på kvalitén och vi erbjuder dig som likasinnad att 
vara med på vår resa. Och i Trädgårdsliv syns din annons. Att våra 
läsare dessutom sparar tidningen, nästan som en bok, gör att ditt 
budskap lever länge.

Genom vår speciella distributionsform – tidningen finns på utvalda 
ställen där människor med trädgårdsdrömmar rör sig – når du 
 direkt ut till en väldefinierad målgrupp. Men Trädgårdsliv finns 
även i Pressbyrån och i dagligvaruhandeln över hela landet. Tid-
ningen finns även att köpa i Norge och Finland.

Här hittar du priser och utgivningsdagar. Som vanligt kommer vi 
ut med fyra nummer under trädgårdssäsongen (mars–oktober).

Vi ses i vår!

Klas Kihlberg 
chefredaktör

TRÄDGÅRDSLIV HITTAR DU DÄR TRÄDGÅRDSFOLKET RÖR SIG 

Pressbyrån • PressStop • Dagligvaruhandeln • Välsorterade tidningsbutiker • Björknäs Trädgård • Botaniska i Lund • 
Capellagården, Öland • Caroline Jobeus • Flora Linnea • Florera • Flyinge Plantshop • Form/Design Center • GKF, Visby • 
Geijersgatan Inredning No 53 • Gunnebo Slott • Hedentorps Plantskola • Hovdala Slott • Huseby Bruk • Klockaregårdens 
Trädgårdsbutik • Kniva Trädgård • Kulturen i Lund • Marabouparken • Millesgården • Nora Trädgård • Norrgavel 
Stockholm • Norrgavel Uppsala • Norrgavel Malmö • Norrgavel Göteborg • Norrgavel Lammhult • Paradisverkstaden
Plantskolan i Vellinge • Rörbäckens trädgård • Rosendals Trädgårdar • Skansenbutiken • Skulpturfabriken • Sofiero 
Blomster & Trädgårdshandel • Spakarps plantskola • Tirups Örtagård • Trädgårdshandel i Limhamn • Träslövs Trädgård 
• Ulriksdal Slottsträdgården • Uppsala Linneanska Trädgårdar • Väderstad Byggnadsvårdsbutik • Zetas • Kiviks Musteri
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Trädgårdsliv kommer ut med fyra nummer under 2023. De är förlagda med cirka två  månaders 
mellanrum under trädgårdssäsongen. Första numret kommer ut i mars, där efter kommer ett 
försommar nummer, ett högsommarnummer och slutligen ett höstnummer.

Upplaga & tryck

Total upplaga 7 000 ex. •  2 400 prenumeranter 
Tidningen trycks på UPM Fine, ett obestruket papper.

Debiteringsupplysningar

Alla priser är exklusive moms men inklusive reklamskatt (se allmäna villkor nedan). 
För andra annonsformat, kontakta Klas Kihlberg, 0707-53 33 83.  Förmedlingsersättning 5%. 
Inga kassarabatter.

Utgivning 2020 Utgivningsdatum Materialdag

Nr 1 Vecka 12 • 21 mars  24 februari

Nr 2 Vecka 21 • 23 maj  27 april

Nr 3 Vecka 29 • 18 juli  22 juni

Nr 4 Vecka 40 • 3 oktober  8 september

Utgivning
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Annonsbokning & info

Klas Kihlberg

annons@tradgardsliv.net

0707 53 33 83

Annonslämning

Tryckfärdig pdf: Skapa post-

script-fil från layoutprogram och 

skapa pdf via Acrobat Distiller.

CMYK-profil + Distiller  

Job option finns att hämta på  

tradgardsliv.net.

Tryckfärdig pdf skickas till:

annons@tradgardsliv.net

Allmänna villkor Samtliga priser för 
denna tidning är exklusive moms men 
inklusive reklamskatt. Annonspriserna 
gäller med reservation för av 
myndigheterna ändrad tillämpning 
av bestämmelserna om moms och 
reklamskatt.

Betalningsvillkor Efter prövning 
medges kredit i 30 dagar. Rabatt utgår 
endast vid betalning enligt gällande 
villkor.

Dröjsmålsränta debiteras med 2 procent 
per månad efter förfallodatum.

Reklamationer Tidningens ansvar 
för fel är begränsat till högst 
annonskostnaden. För skada på grund 
av utebliven eller felaktigt införd annons 
eller fördröjda annonssvar ansvaras 
ej. Anmärkning mot införda annonser 
skall göras inom tre arbetsdagar, samt 
mot faktura inom åtta dagar från 
fakturadatum.

Annonsgranskning Tidningen 
förbehåller sig rätten att avböja annons.



Typ Format (b x h) Pris

Satsyta 410 × 250 mm 15 000 kr
Utfallande* 440 × 280 mm 15 000 kr

Uppslag

Typ Format (b x h) Pris

Satsyta 185 × 250 mm 9 700 kr
Utfallande* 220 × 280 mm 9 700 kr

Helsida

Typ Format (b x h) Pris

Stående
Satsyta 90 × 250 mm 6 700 kr
Utfallande* 105 × 280 mm 6 700  kr
Liggande
Satsyta 185 × 120 mm 6 700  kr
Utfallande* 220 × 140 mm 6 700  kr

Halvsida

Typ Format (b x h) Pris

Kvartssida 
- Stående 90 × 120 mm 3 800 kr
- Liggande 185 × 60 mm 3 800 kr

TYP FORMAT PRIS

1/8 sida 90 × 60 mm 2 000 kr

Kvartssida

TRÄDGÅRDSTORGET*

Annonssidor i slutet av tidningen

OBS! 25 % rabatt på Trädgårdtorget: betala för tre införanden, få fyra (helår).

> Begärd placering +10 %

> Begärd placering +10 %

* Vid utfallande format tillkommer 3 mm skärsmån runt om.

Priser
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