
 

MED VÅRA KANALER NÅR VI:

63 000 läsare per nummer med vårt magasin
100 000 unika besökare/månad på vår sajt 

48 000 följare på Facebook 
12 300 följare på Instagram

Härliga Hund är ett av de största och mest älskade 
varumärket för hundägare i Sverige.



Mediaplan
2023

BILAGOR

Ibladning av bilaga i tidningen. Kontakta oss för info och pris. 

MATERIAL PRINT

Annonslämning: Material lämnas via din unika länk som finns 
i orderbekräftelsen. I samarbete med Picapoint.

Teknisk info: Tryckbara (300 dpi) PDF-filer

Mer information: www.svenskamedia.se/annonsmaterial

UTGIVNINGSPLAN 2023 PRINT

Nummer Materialdag Utgivning

1  2023 24 nov 2022 21 dec 2022

2 20 dec 2022 25 jan

3 26 jan 22 feb

4 2 mars 29 mars

5 27 mars 26 april

6 25 april 24 maj

7 29 maj 28 juni

8 29 juni 26 juli

9 27 juli 23 aug

10 24 aug 20 sept

11 28 sept 25 okt

12 26 okt 22 nov

1  2024 23 nov 20 dec

EFTERTEXT PRINT

1/2 stående
92x264 mm
9 600 kr

1/2 liggande
188x128 mm
9 600 kr

1/4 stående
92x128 mm
4 800 kr

1/4 liggande
188x61 mm
4 800 kr

1/8 liggande
92x61 mm
2 400 kr

Uppslag 1/1 sida 1/2 stående 1/2 liggande 1/4 sida

PRISER & FORMAT PRINT

Format Pris Bredd x Höjd mm Utfall* 

Uppslag 38 700 kr 460x297 + 5 mm

Helsida 23 300 kr 230x297 + 5 mm

Halvsida 13 900 kr 115x297 / 230x148 + 5 mm

Kvartssida   8 300 kr 90x130 / 200x61

Omslag 4 (baksida) 28 400 kr 230x272 + 5 mm

Omslag 2 eller 3 25 500 kr 230x297 + 5 mm

1/2 Uppslag 23 300 kr 460x148 + 5 mm

* Lägg till 5 mm utfall och skärmärken
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63 000 
läsare per 
nummer
ORVESTO Konsument 

2021

Hos oss når du hundvännerna! 
Vi jobbar för att alla hundägare dagligen ska komma i kontakt 
med Härliga Hund genom någon av våra kanaler. På så sätt 
skapar vi unika möjligheter för dig som annonsör att nå just 
din del av målgruppen. 
Härliga Hund ett av det största och mest älskade varumärket för 
hundägare i Sverige. Tillsammans med våra läsare och experter 
gör vi det som vi brinner för mest – inspirera till ett aktivt och 
hälsosamt hundliv. Som du säkert vet växer hundintresset lavin- 
artat och rekordmånga skaffar hund. Det märker vi.

Vårt populära magasin består av fördjupande innehåll som 
kräver lite längre läsning men även nyheter, inspiration, guider 
och tips.

Digitala 
kanaler

Mikael Persson mediasäljare
0651-552533 
mikael.persson@svenskamedia.se

Tommy Flodberg mediasäljare 

0651-55 26 04, 076-492 87 34,  
tommy.flodberg@svenskamedia.se 

 +V i  ökar
Vi går mot strömmen! 

Orvesto Konsument mäter 
räckvidden på 105 tidskrifts-

titlar. Av dessa är Härliga Hund 
en av endast sex titlar som 

har ökat sin räckvidd 
under 2021.
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Digitala 
kanaler

Annonslämning: Material för digitala kanaler skickas per e-post till: an-
nons@svenskamedia.se 

Teknisk information: www.svenskamedia.se/annonsmaterial

Mobil variant av panorama ligger alltid överst, resterande annonser  
har slumpmässig placering (i artiklar och flödet). Max 200 kB.
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NATIVE / SPONSRADE INLÄGG

Annonsmärkt artikel på harligahund.se med ert innehåll. 
Den ligger låst som tredje artikel i startsidans notisflöde 
under en vecka.

Vi puffar också ut den på samtliga sociala medier och i vårt 
nyhetsbrev (position tre) vid ett tillfälle.

MATERIAL DIGITALT

Format Storlek Pris/vecka

Modul 640x320 px 1 500 kr

Härliga Hunds nyhetsbrev skickas ut varje vecka och är fylld 
med hundnyheter, tävlingar, tips och trix.

Kontakta oss så berättar vi mer vad vi kan erbjuda.

OBS! Animerade banners fungerar ej i alla 
mailklienter. Vi rekommenderar därför endast 
statiska banners. Max 150 kB.

Format        Pris/vecka

Native/Sponsrat inlägg       9 900 kr

Bild   660x345 px, max 200 kB
Rubrik  max 50 tecken inkl blanksteg
Ingress  max 80 tecken inkl blanksteg
Brödtext  max 5 000 tecken inkl blanksteg

INNEHÅLL

PANORAMA

MODUL

PANO-
RAMA

MODUL

SOCIALA MEDIER

Härligahund.se är Sveriges största sajt för 
”vanliga” hundägare. Här publiceras dagligen 
mängder av nyheter, reportage, tips och övningar. 

Som komplement till magasinet och sajten så har 
vi daglig kontakt med våra läsare på Facebook och 
Instagram, vilket du som annonsör också kan dra 
nytta av när du väljer att annonsera hos oss. Våra 
kanaler samverkar och hjälper varandra. 

NYHETSBREV

150 000 sidvisningar/månad

48 000 följare på Facebook

12 300 följare på Instagram

KONTAKT
Mikael Persson mediasäljare
0651-552533 
mikael.persson@svenskamedia.se

Format 33% SOV Desktop px Mobil px Pris/månad

Panorama 980x240 320x320 8 000 kr

Modul 640x320 320x320 6 000 kr

Tommy Flodberg mediasäljare 

0651-55 26 04, 076-492 87 34,  
tommy.flodberg@svenskamedia.se 


