MiNdRe joRdpakkiNg:

Faste kjørespor
i kornåkeren

Mobil koRNtøRke:

Sikrer avlingene
med Mecmar-tørke

og teM
pla a:
nte tek
pro nik
du k
ksjo
n

NR. 16 | 135. årgang | 6. oktober 2016

– gjør drifta lønnsom

Gjødsler kornet
med biorest

For den profesjonelle bonden

Har redusert mineralgjødselregninga med 360 000 kroner

Jorddekkvekster:

Tre bønder deler sine
erfaringer med plantedekke året rundt

Grashøsting:

Bytta ut
finsnitteren
med lessevogn

utgivelser 2017
Utg.

Dato

Best.frist

Nøkkeldata		

Tema

* 1/2

02. feb

17. jan

GPS, jordbearbeiding og ugrasredskap

Teknikk og planteprod.

3

16. feb

01. feb

ATV, kompakt- og minilastere

4

02. mars

17. feb

5

16. mars

01. mars

Gjødselhandteringsutstyr

*6

06. april

21. mars

Såmaskiner og vanningsmaskiner

Teknikk og planteprod.

7

27. april

04. april

8

11. mai

25. april

9

26. mai

09. mai

Gras-, høy- og halmutstyr

Teknikk og planteprod.

10

15. juni

30. mai

11

29. juni

13. juni

Utstyr for grovfôrhåndtering

24. aug

08. aug

Skurtreskere og korntørkere

14

07. sept

22. aug

15

21. sept

05. sept

Gardsskogbruket

* 16

05. okt

19. sept

Snørydding og vegvedlikehold

17

26. okt

10. okt

18

09. nov

24. okt

19

23. nov

07. nov

20

14. des

28. nov

* 12/13

Teknikk og planteprod.

Teknikk og planteprod.

Traktorer
Traktorhengere og transportutstyr

Teknikk og planteprod.

* Ekstradistribusjoner (med forbehold om endringer)
annonseformater og priser
Format

Bredde x høyde 		

Priser		

2/1 side - midtoppslag

420 mm x 297 mm (utf.)

kr 29 450,-

1/1 side		

188 mm x 265 mm / 210 mm x 297 mm (utf.)

kr 20 085,-

1/1 side 5		

188 mm x 265 mm / 210 mm x 297 mm (utf.)

kr 23 000,-

1/1 side 7		

188 mm x 265 mm / 210 mm x 297 mm (utf.)

kr 22 000,-

1/1 side 11		

188 mm x 265 mm / 210 mm x 297 mm (utf.)

kr 21 000,-

Bakside		

188 mm x 227 mm 		

kr 24 000,-

2. omslag		

188 mm x 265 mm / 210 mm x 297 mm (utf.)

kr 21 375,-

3. omslag

188 mm x 265 mm / 210 mm x 297 mm (utf.)

kr 20 900,-

2. omslag m/flipp

190 mm + 397 mm x 297 mm

kr 48 250,-

3. omslag m/flipp

190 mm + 397 mm x 297 mm

kr 44 250,-

1/2 side stående/liggende 92 mm x 265 mm / 188 mm x 130 mm

kr 11 125,-

1/4 side stående/liggende 92 mm x 130 mm / 188 mm x 63 mm

kr 6 900,-

1/8 side stående/liggende 44 mm x 130 mm /

kr 4 325,-

92 mm x 63 mm

Alle priser er eks. mva

www.norsklandbruk.no

Legg til 3 mm på alle sidene ved utfallende format. Tekst og annen viktig informasjon må være 6 mm fra kanten.
(Alle priser er inkl. 4 farger og eks. mva.)

avbestillingsfrist
Frist for avbestilling av annonse er 6 uker før utgivelse.

betalingsfrist
Per 14 dager fra fakturadato.

utforming / endring av annonsemateriell
Produksjon og endring av annonsemateriell faktureres kr 850,- per påbegynt time.

materiell
Materiell leveres på e-post: annonse@tunmedia.no
NB! Alt materiell må merkes: Norsk Landbruk utgave/år. Annonser som skal i Norsk Landbruk må leveres
elektronisk, enten som høyoppløselig PDF eller som vedlegg med alle løse elementer. Filene må være komplette
og inneholde alle fonter og illustrasjoner. Alle fargeillustrasjoner skal være i CMYK. Minimum oppløsning på bilder:
300 dpi.

bilag
Vi gir deg pris på bilag etter form, vekt, antall/utvalg. For mer informasjon ta kontakt med din faste kontaktperson i
annonseavdelingen eller ring 21 31 44 44.

trykkeri
Polinor AS

tekniske data
Trykk opplag: 12 000
Format: 210 mm x 297 mm
Spaltebredde: 45 mm
Farger: 4-f
Raster: 70 linjer pr cm (Stokastisk)

annonsebestilling
Annonseavdelingen
Tlf: 21 31 44 44		
e-post: annonse@tunmedia.no
eller din faste kontaktperson i Tun Media.

betingelser

Annonsøren er ansvarlig for at annonsens innhold og utforming er i overensstemmelse med norsk lov, god
markedsføringsskikk og god reklameskikk. Tun Media AS har intet ansvar for innholdet i annonsen, og vil
holde annonsøren ansvarlig for evnt. tap og skader som Tun Media AS påføres som følge av annonsen.
Tun Media AS’ maksimale erstatningsansvar er oppad begrenset til annonsens kostpris. Annonsøren plikter
å innlevere annonsen i avtalt format og innen angitte frister. Tun Media AS har ikke plikt til å ta inn annonser
som kommer inn etter angitte frister. Ved for sen levering ytes ingen refusjon av betaling for annonsen.

www.norsklandbruk.no

