GENERELT
Muligheder for indstik

Reklamationer

Få dit løsblad, bilag eller din brochure direkte frem til beslutningstagerens skrivebord. Mere præcist og langt billigere end directmail.
Ring til Wiegaardens salgsafdeling og forespørg efter pris og levering, da denne afhænger af format, vægt, type osv.
Vi understøtter alle formater, så ring og hør, hvad vi kan tilbyde
af muligheder.

Eventuelle reklamationer skal fremsættes senest 14 dage efter
annoncens offentliggørelse. Wiegaarden påtager sig intet ansvar
for eventuelle mindre afvigelser af originalmateriales farver. Forlaget forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod
gældende lovgivning eller på anden måde er uønskede.

Annullering

Annoncemateriale

Indgåede ordrer, der annulleres én uge før materialedeadline,
debiteres med 50% af den aftalte nettopris.

Annoncemateriale sendes iht. aftale med kontaktperson på
Wiegaarden.

Annoncekontrol

Betalingsbetingelser

Annoncer, der ifølge Wiegaardens skøn kan forveksles med
redaktionelt indhold, forsynes med ordet ”annonce”.

Rettelser og fejl
Rettelser til originalmateriale skal ske senest ved materialedeadline. Forlaget påtager sig intet ansvar for indtelefonerede rettelser. Der ydes ingen reduktion i annonceprisen i de tilfælde, hvor
forlaget er uden skyld i fejlens opståen, ej heller i forbindelse
med fejl ved udveksling af annoncemateriale.
Ved aflevering af færdigt materiale, ydes der ved fejl ingen reduktion i annonceprisen, såfremt materialet ikke lever op til specifikationerne.

Ordrer
Ordrer sendes til Wiegaardens kontaktperson via e-mail.

Kontakt
Wiegaarden Media
Blåkildevej 15
9500 Hobro
Telefon: (+45) 98 51 20 66
Telefax: (+45) 98 51 20 06
E-mail: mediehuset@wiegaarden.dk

GRAFISK D ESIG N I WEB I FOTO I TEKST

Vi tager forbehold for prisændringer og trykfejl i dette mediekit.
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Alle annoncer samt grafisk arbejde faktureres efter aftalte priser
med Wiegaardens salgsafdeling.
Betalingsfrist er som udgangspunkt løbende måned + 15 dage.
Bureaukommission er indeholdt i den aftalte pris.

RIDEHESTEN
Magasinet Ridehesten Hippologisk er landets ældste og største
hestemagasin, som henvender sig til alle, der beskæftiger sig med
heste, avl og ridning. Vi gør en dyd ud af ikke blot at levere dybdegående og gennemresearchede artikler, men sørger samtidig for,
at de gennem billeder og layout præsenteres på en professionel,
informativ og inspirerende måde.
Ridehesten er medlemsblad for Sportsrideklubben og Danmarks
største ridehesteavlsforbund Dansk Varmblod, der har HKH
Prinsesse Benedikte som protektor. Hestesektoren omsætter herhjemme for knap 25 mia. kr. årligt, og det er en sektor bestående
af yderst kvalitetsbevidste og købestærke aktører. Som landets
største hestemagasin er Ridehesten i tæt kontakt med de mest
succesrige sportsudøvere, virksomheder og sponsorer samt hele
den store bredde af hobbyryttere og -avlere.
Med Ridehestens stærke position inden for hesteverdenen falder
det derfor også naturligt, at magasinet engagerer sig i ridesporten
og den hestefaglige debat. Ridehestens journalister deltager ved
stævner, seminarer og andre arrangementer i ind- og udland,
men også aktivt som samarbejdspartnere ved diverse events og
arrangementer. Ridehesten er skrevet af hestefolk til hestefolk,
med den målsætning at bibeholde positionen som det foretrukne
seriøse hestefagblad i Danmark.

SPORT Ridehesten dækker stort set alle større ridesportsbegivenheder, hvor danske heste og ryttere deltager. Lige fra OL, VM og EM
til DM og flere stævner på højt plan i både ind- og udland. Det store
netværk og den gode kontakt til rytterne sikrer en dybdegående
dækning med spændende perspektiver og en personlig vinkel.
AVL Dansk Varmblod er Danmarks største ridehesteavlsforbund og
har de senere år været gennem en rivende udvikling, som har ført
til stor international anerkendelse. Avl og økonomi er tæt forbundet
bl.a. med en stor eksport af danske heste til udlandet.
FAGLIGT Hesten som topatlet inden for en sport, hvor det økonomiske aspekt konstant er tilstedeværende, har sat stor fokus på
både sundhed, velfærd og træning. Ridehesten videreformidler
både ny forskning og sætter emner til debat.
PROFILER Imponerende hesteejendomme, internationalt anerkendte ryttere og trænere og avlerhistorier ud over det sædvanlige.
Ridehesten kommer vidt omkring i hesteverdenen og fotograferer,
interviewer og finder de bedste historier.
MÅLGRUPPE Fortrinsvis voksne, selvstændige og købestærke
mennesker med større eller mindre berøringsflade inden for hesteverdenen.

ANNONCESTØRRELSER

2/1 - Modul 1
Opslagsannonce til kant
Mål: 420 x 297 mm
(+ 4 mm til beskæring)

1/2 side - Modul 4
Mål: 100 x 297 mm
(+ 4 mm til beskæring)

1/1 side - Modul 2
Annonce til kant
Mål: 210 x 297 mm
(+ 4 mm til beskæring)

1/3 side - Modul 5
Mål: 68 x 297 mm
(+ 4 mm til beskæring)

1/4 side - Modul 8
Mål: 54 x 297 mm
(+ 4 mm til beskæring)

Rubrikannoncer
Rubrikannoncer bliver sat op på
4-spaltede sider, og prisen beregnes
på antal spalter og højden i mm.

1 spalte
2 spalter
3 spalter
4 spalter
Maks. højde

43
89
136
182
270

mm
mm
mm
mm
mm

1/3 side - Modul 6
Mål: 210 x 102 mm
(+ 4 mm til beskæring)

Udgiv. dato
Den 1.
hver måned

Deadline
Den 10.
hver måned

Format
2/1
1/1
1/2
1/3
1/4

Pris
18.000
10.800
		 5.500
		 4.500
		 3.500

1/2 side - Modul 3
Mål: 210 x 148 mm
(+ 4 mm til beskæring)

1/4 side - Modul 7
Mål: 210 x 80 mm
(+ 4 mm til beskæring)

Oplag
15.100
Frekvens
12 gange årligt

Har du særlige ønsker til annoncens format, så
er vi, mod ekstra pristillæg, naturligvis villige til 		
at sørge for, at netop dine ønsker bliver opfyldt.
Kontakt os for yderligere info herom.

