
Hemslöjds första nummer kom ut i november 1933 och allt sedan dess 
möter du här människor som med kniv och nål i handen tar sig an 

skapandet. Långa fördjupande artiklar blandas med magnifika bilder.
I sex fullmatade nummer per år öppnar Hemslöjd dörren till en hel 

värld av fantasi och hållbar kunskap.

Hemslöjd

Du når 61 000 läsare med ett genuint 
intresse för hantverk och kultur

Varför Hemslöjd?

Hemslöjd är störst inom slöjd, hantverk, 
formgivning och hållbarhet

Våra läsare efterfrågar budskap 
gällande miljö och hållbarhet

61 000
läsare

6
utgåvor/år

2017
Vinnare av Publishingpriset

”Tidskriften för kvalitetsmedvetna läsare med en 
livsstil där kultur, skapande och hållbarhet är viktigt”

Hemslöjd är en vinnande tidskrift, 
allt sedan 2012 vinner de några 
av branschens finaste priser



Här hittar du all 
info för er annonsering

Hemslöjds läsare har tid och eko nomi att satsa på egna 
intressen. De är kvalitetsmedvetna och har en livsstil där 
hållbarhet är viktig. I och med våra temanummer har du 
möjlighet att skapa annonser som har det där lilla extra, dess-
utom vet vi att en annons med anknytning till det redaktionella 
ökar i läsarvärde. Missa inte chansen att synas i en kvalitativ 
tidskrift med en spännande målgrupp, hör av dig!

Åsa Sommar
Direkt: 08-408 055 07   
Mobil: 070-508 77 73 
E-post: asa@adviser.se

Med reservation för ändringar. 

Utgåva Tema Materialdag Utgivning

1 Näver 2018-12-12 2019-02-06

2 Försvar 2019-02-27 2018-04-03

3 Blommor & Bin 2019-04-17 2019-05-29

4 Bärkraft 2019-06-12 2019-08-21

5 Kemi 2019-09-04 2019-10-09

6 Drömmar 2019-10-30 2019-12-04

Format Storlek Pris

Uppslag 270 × 420 + 3 mm 25 900 kr

4:e omslag 210 × 270 + 3 mm 23 800 kr

2:a omslag 210 × 270 + 3 mm 22 200 kr

Helsida 210 × 270 + 3 mm 19 500 kr

Halvsida stående 94 × 250 mm 12 500 kr

Halvsida liggande 190 × 124 mm 12 500 kr

Kvartsida stående 94 × 124 mm 6 950 kr

Annonstorget tiondelssida 94 × 48 mm 3 200 kr

Bilaga/inbladning 1,86 kr/st

Hemslöjd



Format

Annonsmaterial skall levereras i filformatet PDF. Bilder och illustrationer ska vara i CMYK (ej dekor-
färger, PMS eller RGB). Bilder ska vara högupplösta, dvs i 300 dpi för att bli så bra som möjligt i tryck. 
Skärmärken används för att annonsen ska monteras in korrekt. Text bör ej finnas närmre än 5 mm från 
sidans skärmärken. Utfall om 5 mm på alla sidor om tonplattor och bilder går utanför sidans skärsmån. 
På adviser.se kan du hämta rätt ICC-profiler.

Här lämnar du din annons: www.skickaannons.se eller traffic@adviser.se

Åsa Sommar
Direkt: 08-408 055 07   
Mobil: 070-508 77 73 
E-post: asa@adviser.se

Annonsproduktion 

För att göra enklare för dig som annonsör så har vi tagit fram en 
speciell prislista för produktion för dig som annonserar i Hemslöjd.

Hemslöjd

Format

1/10 - sida 450:-* 

1/4-sida 650:-*

650:-*

Behöver ni hjälp med 
produktionen av ert 

annonsmaterial? 

Adviser Studio kan hjälpa er att 
producera annonser, banners, native 
och designkoncept till våra tidningar 
och sajter. Prata med din säljare på 

Adviser så får du förslag  på pris och 
upplägg eller besök oss på 

www.adviserstudio.se

450:-*

*inkl 1st korr. Efter det första korret kostar det 100:-/per korr

1/2-sida

Samtliga format

Pris produktion

Pris formatanpassning /fix


