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Norges
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hageblad!

84 000 lesere

PRESSEBILDE FRA GARDENA.NO

MEDIEPLAN

2022

Hagetidend er landets største hagemagasin og
tilrettelagt for norske forhold. 22 000 abonnenter
får Hagetidend i postkassen 10 ganger årlig.
Opplag 24 000. Selges i bladutsalg over hele landet.

PRESSEBILDE FRA VIENCOMPAGNIET.NO

PRESSEBILDE FRA VIENCOMPAGNIET.NO

PRESSEBILDE FRA SKAGERAK.DK

84 000 hageentusiaster på jakt etter
produkter for å lykkes med sine planer
og realisere sine drømmer.
PAR I HAGE Odd B. Hauge (til

venstre) og Amund Aasgaard
har brukt mange år på å skape
sin drømmehage her i Hamar.

VI BESØKER

Myntmesterens hage
Odd B. Hauge og Amund Aasgaard
Klimasone: H4
myntmesterenshage
@myntmesterenshage

Odd og Amunds gjestfrie

PARADIS

BLOMSTRENDE VELKOMST I villaen

fra 1912 er det blomster overalt

– i potter, ampler og klatrende på veggene.

I over 20 år har de brukt alle
ledige stunder i det som nå er
døpt Myntmesterens hage. Nå
har Odd og Amund åpnet hageporten og tar imot hundrevis av
hagegjester hver sommer.
TEKST BJØRNHILD FJELD FOTO TORE

FJELD

I

DomkirkeOlav Myntmesters gate, like ved
mål store
odden på Hamar, ligger den 1,5
og Amund
eiendommen der Odd B. Hauge
forAasgaard har skapt en hage av paradisisk
staudene
mat. For her virkelig bugner rosene,
pallekarmer og
og de blomstrende buskene, mens
grønnsaker.
drivhus strutter av økologisk dyrkede
en spesiell stil, vi
– Vi er ikke så opptatt av å følge
også at de fleste
planter det vi liker. Jeg synes egentlig
blomster passer sammen, sier Odd.

Startet med roser

inn i det koselige
Det tok ikke lang tid fra paret flyttet
med hagen. De likte
huset fra 1912, før de ga seg i kast
og kjøpte noen de
roser, og dro på det lokale gartneriet
ved første forsøk.
syntes var fine. Men ikke alt lyktes
sorter som er
– Etter hvert har vi lært at vi må velge
H4, selv om vi også
herdige nok til å trives her i sone
og se om vi kanskje
liker å strekke herdighetssonen litt
sier Odd.
kan lykkes med planter som er H3,

Hva er en
zen-hage?
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Det er ulike meninger, men
disse elementene regnes
som viktige i en japanskinspirert zen-hage:

V Steinelement
V Vannelement
V Sukkulente planter
V Sitteplass
V Gangstier
V Gress
V Belysning
V Treverk

Et lite stykke
Japan
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– på Romerike

Marthe og Rune i Nannestad har sjelden tid til å meditere,
men stortrives i sin japansk-inspirerte hage med norsk vri.

I tillegg er det ofte bregner,
mose, naturstein, bambus,
japansk lønn, bonsaitrær,
buddhafigurer og pagoder.

TEKST BJØRNHILD FJELD FOTO TORE FJELD
VIL SKJERME Terrassen ligger skjermet for innsyn og kalde vinder.

FOKUSPUNKT I små

øyer i grusen vokser
norsk blåbærlyng og
mose i skjønn
forening med en
oppstammet japansk
lerk og ulike sorter
prydgress.

D

et er langt fra Romerike til Japan, men
med én gang vi trår inn i zen-hagen til
Marthe Aanesrud og Rune Nymoen,
skrumper avstanden.
– Det er litt skummelt å si at dette er en
japansk hage, for det er jo så strenge regler for hvordan
disse skal være, sier Marthe.

Fra plen til firkant-hage
Det er likevel ingen tvil om hvor inspirasjonen til denne
stilige og veldig gjennomførte hagen er hentet fra.
Paret overtok 1960-tallshuset med tilhørende hage
i Nannestad i 2007. Etter det har de fått de to sønnene
Casper og Oliver, totalrenovert huset og ikke minst
hagen.
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PRESSEBILDE FRA IKEA.NO

PRESSEBILDE FRA HUSQVARNA.COM

PRESSEBILDE FRA GARDENA.NO

PRESSEBILDE FRA IBLAUSEN.DK

Stor interesse for dyrking av
grønnsaker, frukt og bær. Flertallet
er kvinner, men ofte er hage
en interesse ektefeller deler.
FAMILIEDYRKER NE

sertifiserte

du alltid setter
V Husk at teter
fra
eller settepoteter

settepo
poteter fra
egen avling. Ikke sett
rte potematbutikken. De sertifise ved å
og
tene er frie for sykdom til å spre
du ikke
bruke dem bidrar
er.
lumske potetsjukdomm

LITEN HJELPER Lars vet at det er

små bakterier i jord som gjør deg

glad, så møkkete hender er bare bra!

POTET

Potet er noe vi alltid har. Av de fire
dyrkekassene våre er én eller en halv
å
satt av til potet. Ungene er med på
sette dem, skrive skilt og ta opp når

vi trenger til middag.
Vi dyrker milevis unna de mengdene vi spiser av poteter, men de måltidene vi har med våre egne poteter
blir spesielle. Vi høster i september,
vi
men et par uker før opptak klipper
ned potetriset for å hindre at sykdom

Skallet blir også tykkere av å fjerne
riset, lurt å vite dersom du skal lagre
potetene. Jeg pleier ikke å vaske
potetene før lagring, bare f jerne
jordklumper etc og så la dem ligge
mørkt. Jeg syns de holder seg bedre
om de får ligge med jord på.
I år satte vi mandelpoteter, men
avlinga ble ikke så bra som den har
vært tidligere. Neste år blir det derfor en annen sort.

går ned til potetene.

SKÅNSOMT Bruk greip når du høster

poteter og andre rot-

grønnsaker.

FRØ OG
URTETØRK
Gjennom sommeren samler
jeg egne frø fra spiselige vekster. Noe lagres for å ha til
neste år og noe bruker jeg som
krydder. Jeg kan vel si det sånn

at det eneste vi er selvforsynt
med er urter som oregano,
mynte, melisse og løpstikke.
Urtene vi har mye av klipper
jeg ned og henger opp i drivinne også, i
huset til tørk. Det går helt fint å tørke
lang tid, gjerne
ovn bruker du veldig lav varme og
guttenes plan å
med en sleiv i døråpningen. I år er
i julegaver.
lage urtete og urtesalt som skal gis

KORTREIST Små mandelpoteter skal rett i gryta
og bli middag i dag.

SMAKFULL PALETT På

fatet er det litt tagetes,
ringblomst, blomkarse,
fennikel, koriander,
agurkurt og løpstikke.
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PLUKKETUT
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FIN DUSJ
Sarte småplanter må behandles forsiktig, også når vi
vanner. En god dusjflaske hører derfor med i utstyrskurven til alle hagefolk. Denne har en dyse i messing
og kan justeres fra full stråle til lett yr. Rommer 0,75 liter
og kan fylles fra siden. Gardena.no

KOMBINASJON
En hekktrimmer, som også er en
stangsag, kan høres litt merkelig ut,
men den fins og har fått navnet
120iTK4. Husqvarna har nemlig
utviklet et system som gjør det
mulig å endre funksjon med et
enkelt klikk. Teleskopstangen
har inntil fire meters rekkevidde.
Batteriet kan brukes på flere andre
produkter i Husqvarnas sortiment.
Husqvarna.com

HÅNDKRAFT
Er hekken kort eller du bare
skal stusse, er håndkraft
svaret. Med en god, manuell
hekksak går jobben fort
unna. PowerGear X hekksaks har en mekanisme
som gjør klippingen enklere
og med mindre bruk av
krefter. Selve saksen er
lett og godt balansert.
Fiskars.no
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PRESSEBILDE FRA STHILGARDEN.NO

LETT HEKKSAKS
Å klippe hekk kan være
tungt arbeid. Da er det
en fordel at saksen bare
veier 2,4 kilo uten batteri.
Alle 18V 55 cm hekksakser
fra denne produsenten leveres med tilbehøret HedgeSweep, en såkalt avklippsfjerner som festes på sverdet.
Avklippsfjerneren får bort avklipte blad og kvister mens
du arbeider. Ryobi.com

3I1

GRØNNERE GRESS

Denne plattingrenseren er et slags kinderegg. Den består av
tre ulike funksjoner: Et tynt blad egnet for rengjøring av smale
sprekker, for eksempel mellom tettsittende steinheller
eller belegningsstein.
Den trekantede buen
fjerner ugress og
mose i bredere
sprekker, mens
metallbørsten
brukes til å fjerne
mose. Gardena.no

En robotklipper er (nesten) alltid på jobb. Den rusler rundt
og klipper hele tiden. De
avklipte gresstråene blir liggende på plenen som gjødsel,
noe som gir en grønn og fin
plen. Klipperen fra Roboyagi
har en klippebredde på 26 cm
og kan klatre, krysse og klippe
skråninger på inntil 20 grader.
Støysvak. Ryobi.com

REKKER LANGT

Når treet er høyt, er det godt å ha redskap som rekker. Denne
teleskopiske grensaksen kan strekke seg fra 1,9 til 2,7 meter.
Hodet er dreibart med 5 posisjoner. Den kan klippe greiner som
er inntil 32 mm tykke. Går på batteri. Ryobi.com

OBS! Ikke la robotklippere gå etter
mørkets frambrudd. Da kan de treffe
pinnsvin på kveldsvandring.

FOR SMÅ HAGER
Det kommer stadig flere og mer
utviklede robotklippere på markedet. En av dem er Automower
405X, som er beregnet for hager
inntil 600 m2. I tillegg til mange
andre finesser har denne frostbeskyttelse og bedret høydejustering. Husqvarna.com

DYRK I
HØYDEN

Med dyrketårnet Nutritower kan
du dyrke grønnsaker inne hele
året. Tårnet har alt du trenger
for å dyrke: Lys, vann og næring.
Det skal være nesten selvgående.
Et slikt dyrketårn kan passe på
skoler, arbeidsplasser, institusjoner og selvfølgelig også i hjemmet. I tillegg til å produsere mat,
har Nutritower vist seg effektivt
som lysterapi, ifølge produsenten. Pass på at det står på et
fuktsikkert underlag, da vann
sirkulerer i systemet. 173 cm
høyt. Nutritower.com
Norsk Hagetidend 5 • 2021 17

PRESSEBILDE FRA WILLABGARDEN.SE

PRESSEBILDE FRA KAHLERDESIGN.COM

PRESSEBILDE FRA BYRYDENS.COM

Våre lesere har stor kjøpekraft
og bruker mye penger på hage
og hagerelatert utstyr. Bosatt
over hele landet.

PLUKKETUT

FLEKSIBELT

Enklere blir det knapt: En lyspære hengt
opp i en stropp. Ta den med hvor som
helst og heng den på en grein, en knagg,
en krok eller hva som helst. Lampen heter
Aplô og fins med stropp, som lommelykt,
og med veggfeste. Lampen og stroppen,
som selges for seg, kommer i seks fager.
Batteridrevet. Fermob.com

PÅ KAFÉ

STABLES
Stablestoler er tingen når
plassen er begrenset.
Denne, som har fått navnet
Plato, kommer fra italienske
Magis og kan brukes både
inne og ute. Den fins i seks
farger, og er laget av aluminium som kan resirkuleres.
Fins også med armlener
og seteputer for bruk
innendørs. Designet av
Jasper Morrison.
Magis.com

DELIKAT
Sterke farger kan bli nesten stikkende
i hardt sollys.
Fermob har derfor valgt en myk og delikat
gulfarge på sine
stoler i Luxembourg-serien. Fargen heter
Citron og passer
godt i grønne miljøer. Stolen er laget av
aluminium. Liker du
ikke Citron, kan du velge blant 23 andre
farger. Fermob.com

MODERNE

Mira er en lett og moderne stol som passer
inn de fleste
steder. Den er laget av pulverlakkert stål
og fins i tre farger.
Du kan få den både med og uten armlener.
Kan stables.
Skagerak.dk

Et nett lite kafésett som passer både
på
balkongen, terrassen og ute i hagen. Det
er
laget av aluminium og har fått navnet
Toní
Bistreau. Bordet kan legges sammen
og
bena kan reguleres i høyden. Fins i mange
ulike farger. Fins også i større utførelser.
Fatboy.com

GLIR INN

Enkle linjer som glir inn uten å rope for
høyt, er ett av kriteriene firmaet
Massproductions setter når de designer
hagemøbler. De har derfor
valgt å lakkere stolen og bordet i serien
Tio i hagevennlige farger.
Tio er laget i stål, med lakk som tåler
både sol og regn. Fins i flere
farger og utforminger. Massproduction
s.se

PLASS
TIL MANGE

Når det endelig blir lov å fylle hagen med
gjester
igjen, står sofaen klar! Og den kan bli
så stor du vil.
Jutholmen er et modulsystem som gjør
at du kan
tilpasse sofaen til den plassen du har.
Flettingen
er mørk grå, mens putene er beige. Ikea.no

UUNNVÆRLIG

Et lite, bærbart bord er utrolig nyttig
når vi spiser ute. Dette praktiske
bordet har fått navnet By your side,
og det er akkurat det det er. Laget
i pulverlakkert stål med håndtak
i tre. Fins i fire farger. Skagerak.dk

LUFTIG

Er du ute etter en stol som ikke
fyller så mye visuelt, kan Ubberup
være svaret. Den fins i flere duse
farger og med sin luftige design
passer den både på terrasse og
balkong. Den veier bare seks kilo
og er derfor lett å flytte. Rammen
er av pulverlakkert stål, rygg og
sete av et kunststoff. Bena kan
tas av, greit når den skal lagres.
Jysk.no

BUKETT I PUDDER,
BLUSH, SØLV
HVITT
16 OG
Norsk Hagetidend 6 • 2021
GEORGINER

• ‘Shilo Noelle’
• ‘Eveline’
• ‘Wizard of Oz’
• ‘Sweet Nathalie’

BLIKKFANG

• ‘Charles Austin’
• ‘Winchester Cathedral’
ANDRE SOMMERBLOMSTER

• Erteblomst
‘Anniversary’
• Hagenellik
‘Jeanne Dionis’
• Sommerridderspore
(Consolida ajacis)
QIS TM White
• Løvemunn
‘Madam Butterfly’
• Sølvbusk
• Prydgress (Pennisetum
villosum) ‘Feathertop’
• Snøbær
• Pyntekorg (Cosmos)
‘Bicolor Pink’
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Georginene er det vi kaller fokusblomster i buketten. De
er store, ofte ganske prangende, og har en rund form som
holder blikket i ro. For at fokusblomster skal komme til
sin rett, bruker vi vanligvis både en god del grønt bladverk og andre, mer beskjedne blomster. Se etter grønt
som har litt substans og gjerne er litt buskete, slik at det
kan brukes til å skape avstand mellom blomstene, det
vi kaller mellomstikk. Av andre blomster kan du bruke
alt mulig, velg etter smak og behag.

AUSTINROSER

SJARMERENDE

Frøsådde georginer
er gøy og billig.
Blomstene er mindre
holdbare, men det
blir mange av dem.

STOR, VILTER BUKETT
I CERISE OG FIOLETT
GEORGINER

• ‘Lavender Perfection’
• ‘Ottos Thrill’
• ‘Bluesette’
• ‘Mambo’
BLOMSTERERTER

• ‘Nimbus’
• ‘Karen Louise’
• Masse livlige
blomsterertskudd
for å skape en vilter
bukett uten en
stram ytre form.
• Som synlig mellomstikk
er det brukt mye eplemynte, en super plante
å ha i snitthagen.

GAMLE REGLER
• For at buketten skal vare
så lenge som mulig, gjelder
det å følge alle bestemors
råd: Sett buketten
kjøligere om natten, om
sommeren kan det være
i hagen eller på verandaen.
• Bytt vann av og til, og bruk
holdbarhetsmiddel og rene
vaser.
• Og det stemmer at frukt
elder buketten, fordi frukt
utskiller hormonet etylen.
42
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PRESSEBILDE FRA ELDGARDEN.SE

Hagetidend – mer enn Norges største
hagemagasin. Annonsering hos oss
kommuniserer troverdighet til landets
største fellesskap for hageinteresserte.
Det er vi som lager Haget idend

Tonje

Redaktør

Marianne

Fagansvarlig og gartner

Jorunn
Journalist

Hageselskapet er en landsomfattende
kunnskapsorganisasjon som byr på inspirasjon
og hageglede innenfor et bredt spekter.
HAGEFOLK BRUKER MYE TID
OG PENGER PÅ SIN LIDENSKAP!
• Hageinteresse kan dyrkes i egen hage,

på balkong, fellesareal, hageparsell
eller i en vinduskarm.
• Interessene favner alt fra

grønnsaksdyrking til blomsterpryd.
• Møblering, vedlikehold og skjøtsel av

uteområdet. Tradisjoner og nye trender.
Ta kontakt med
vår salgssjef Anne-Lise
for annonsering.
Hun hjelper deg med
å utarbeide en god
plan for 2022.

Våre lesere tar vare på årganger av Hagetidend.
Det betyr lengre levetid for din annonse.
(Leserundesøkelse: Respons Analyse 2019)

Utgivelsesplan
og temaer

10
u tga ve r
i å re t

• Hagetidend er landets største hagemagasin og tilrettelagt

for norske forhold. Vi tilbyr lesestoff til alle hageinteresserte
landet over.
• Nybegynnere skal kunne samle nyttig kunnskap,

og alle skal finne inspirasjon.
• I Hagetidend kan du lese om dyrking av grønnsaker,

frukt og bær, oppbevaring og konservering, jord og
kompostering, gjødsel og redskaper.
• Her finner du inspirerende lesestoff om frø, løk og knoller,

stauder og sommerblomster, busker og trær.
• Vi viser nye hagetrender, hageplanlegging, potter og

krukker, hageredskaper, møbler i hagen, belysning,
dammer, levegger,
solskjerming, terrasser,
vanningsløsninger og
veksthus.

Våre abonnenter kan
også lese Hagetidend
på skjerm. Det betyr
lenger levetid – også
for våre annonsører!

PRESSEBILDE FRA WILDLIFEGARDEN.SE

PRESSEBILDE FRA NORDLUXGROUP.NO

Nr.

Utgivelsesmnd

I salg

Materiellfrist

1

Februar

27. januar

13. desember

2

Mars

3. mars

31. januar

3

April

31. mars

28. februar

4

Mai

28. april

28. mars

5

Juni

2. juni

2. mai

6

Juli

30. juni

30. mai

7

August

28. juli

20. juni

8

September

1. september

1. august

9

Oktober

29. september

29. august

10

November

27. oktober

26. september

PRESSEBILDE FRA WEXTHUSET.COM

PRESSEBILDE FRA LIGHTUP.NO

BLIKKBOKS
Hvor inspirasjonen til denne potteserien kommer fra, er ikke vanskelig å
se. Så har du spist mye fiskeboller, er det bare vaske boksene og fylle
dem med grønnplanter. Disse pottene fins i flere størrelser og utgaver,
og har fått en omgang med hvitmaling. Baroness.se

PLUKKETUT

FLETTVERK

BLIKKFANG

Vann hører med i hagen, enten det er en stor
dam eller et enkelt vannkar. Selv om denne
sinkbaljen er nøktern og uten pynt, utgjør den
et blikkfang i hagen. Pynt den med blomster,
eller legg noen store steiner oppi, slik at fugler
og insekter lett kan komme til for å drikke.
Affari.se

TØFF

Formen er enkel, men
flettverket gjør at dette
er potte du legger merke
til. Den er laget av
metall med rustpatina.
Da den ikke er tett på
sidene, kan du bruke
mose, vokset papir eller
sette en terrakottapotte
inni, for å holde jorda på
plass. Fin også med
levende lys. Fins i tre
størrelser. Eldgarden.se

LOV Å SETTE SEG NED
Selv om det nå er en travel tid i hagen, er det
lov å ta en pause. Lov å være litt fornøyd
med det en har fått gjort, eller planlegge det
som skal gjøres. Velger du en stol som er lett
å flytte, har du alltid en plass i sola. Denne
er laget av rattan, et naturprodukt, som
helst ikke bør bli stående lenge ute i regnet.
Iblaursen.dk

Røft og tøft er noen stikkord for 2021. Denne røft utførte
sinkbøtta er et godt eksempel. Kan brukes til så mangt: Til
vanning, til blomster; sarte og søte for kontrastens skyld,
eller kraftige bladplanter som kler materialet. Iblaursen.dk

TIL ALT
MULIG

NOSTALGI
Gamle, fine sinkkanner
står øverst på mange
hageeieres ønskeliste.
Men noen må nøye seg
med nye, fine sinkkanner, som ser gamle ut.
Denne, som har en
svart hank, passer like
godt i kjøkkenhagen,
som på balkongen.
Iblaursen.dk

RUNDE
FORMER

En stor og god flettet kurv i naturmateriale
er brukbar til det meste. Vil du bruke den til
å plante i, bør den fores med plast. For at overskuddsvann kan renne ut, stikker du noen hull
i plasten i bunnen av kurven. Iblausen.dk

BYGGESETT

Lave potter er fine til
planter som kommer
best til sin rett når vi kan
beundre dem på nært
hold. Disse pottene er
lave, 10 cm, men diameteren er henholdsvis 15,
20 og 25 cm, så her er det
plass til flere planter eller
fine dekorasjoner. Laget
av metall med rustpatina.
Eldgarden.se

KLER HVERANDRE
Naturfarger og planter passer godt sammen.
Disse kurvene kan du bruke til grønne planter,
eller noe helt annet. De fins i mange ulike
størrelser og utførelser, felles for dem er at
de er flettet av naturlige materialer som vannhyasint og rotting. Iblaursen.dk

Ønsker du et fleksibelt system med plantekasser du kan bygge akkurat
som du vil, er norske Bedd svaret. Det består av en rekke deler som
kan settes sammen på utallige måter. Elementene leveres med og
uten bunn, med føtter eller hjul, ulike høyder og farger. Materialet
er ubehandlet stål for å få en vakker rustfarge eller galfan, stål som
er beskyttet med et sinkbasert overflatebelegg. Frostsikre. Bedd.no
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PRISER 2022

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

FORMAT

PRIS

2/1 side
1/1 side 2. og 3. omslag
4. omslag
1/1 side
1/2 side
1/4 side
Nettannonse, per måned
Bilag: Pris etter avtale

42 900
30 900
33 900
27 900
17 900
11 900
3 900

FORMAT 225 x 297 mm
SATSFLATE 184 x 261 mm
UTFALLENDE TRYKK ja
PAPIR 4 SIDER OMSLAG 250 g bestrøket
PAPIR INNMAT 80 g bestrøket
FORMAT NETTANNONSER 250 x 210 pixler
MATERIELL sendes LK Media
KONTAKTPERSON Anne-Lise Fængsrud
TELEFON + 47 996 48 546

Alle priser er eksklusiv mva.
For byråkunder: Byråprovisjon 3,5% og formidlingsprovisjon 3,5%
GRAFISK PRODUKSJON Annonseprisene gjelder kun annonseplassen.
Grafisk arbeid og bildebehandling er ikke inkludert.
ANNONSEOPPSETT Vi kan formidle hjelp til utforming av din annonse.

E-POST anne-lise@lkmedia.no
ANNONSEMATERIELL LEVERES SOM HØYOPPLØSELIG PDF
Kostnader ved endring, tilpasning eller utforming av annonser
belastes annonsør med kr 500 + MVA.
REKLAMASJON OG AVBESTILLING Avbestillingsfrist: 8 uker før utgivelse.
Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfristen ikke overholdes.
Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.

ANNONSESTØRRELSER

2 x 1/1 side
format: 450 x 297
+ 5 mm utfallende
(bredde x høyde)

Kontakt
Anne-Lise for
mer informasjon
eller bestilling av
annonseplass!

1/1 side
format: 225 x 297
+ 5 mm utfallende
(bredde x høyde)

LK media AS
www.hageselskapet.no
Salgssjef Anne-Lise Fængsrud
Telefon 996 48 546
E-post anne-lise@lkmedia.no

1/2 side B
184 x 128
(bredde x høyde)
Bakside cover
format: 225 x 237
+ 5 mm utfallende
(bredde x høyde)

1/2 side H
90 x 261
(b x h)

1/4 side
90 x 128
(b x h)

Utgiver
Det norske hageselskap
Postadresse
Boks 53 Manglerud, 0612 Oslo
www.hageselskapet.no
Telefon +47 94 00 93 01
E-post post@hageselskapet.no
Ansv. redaktør
Tonje Waaktaar Gamst

Annonsering i vårt nyhetsbrev
Vi sender ut månedlige nyhetsbrev med råd og tips
for hagen, samt litt organisasjonsstoff. Nyhetsbrevet
er gratis og går ut til medlemmer av Hageselskapet,
men også ikke-medlemmer kan abonnere.
Tilsammen går nyhetsbrevet ut til 24 000 personer.

• Som hovedregel sendes nyhetsbevet

ut 3. torsdag i måneden. Ferdig
annonsemateriell sendes oss senest
mandag i utsendelsesuken (om ikke
annet er avtalt).
• Vi bruker Mailchimp som verktøy for å

produsere og sende ut nyhetsbrevene.
Dette er verdens ledende leverandør
innen feltet, noe som er en garanti
for sikkerhet og stabilitet for
utsendingene.
• Hageselskapets nyhetsbrev har

Nr.

Annonsestørrelse
nyhetsbrev
600 x 600 pixler

Pris kr. 4950

i snitt en åpningsfrekvens på rundt
40 % som er langt høyere enn hva
Mailchimp angir som gjennomsnittlig.

Kontakt
Anne-Lise for
mer informasjon
eller bestilling av
annonseplass!

LK media AS
www.hageselskapet.no
Salgssjef Anne-Lise Fængsrud
Telefon 996 48 546
E-post anne-lise@lkmedia.no

Utgivelsesdato

Materiellfrist

1

20. januar

17. januar

2

17. februar

14. februar

3

17. mars

14. mars

4

21. april

18. april

5

19. mai

16. mai

6

16. juni

13. juni

7

21. juli

18. juli

8

18. august

15. august

9

15. september

12. september

10

20. oktober

17. oktober

11

18. november

14. november

12

15. desember

12. desember

Bannerannonse på
hageselskapet.no
Hagefolk bruker masse tid og penger på sin lidenskap!
På Hageselskapets nettside søker tusenvis av
hageinteresserte kunnskap, inspirasjon og hageglede.

• For at annonsene skal komme godt fram uansett hvilken

enhet man bruker, legger vi ut to ulike størrelser av
annonsen. En for PC/lesebrett og en for mobiltelefon.
Pris kr. 3950

Plasser din annonse
der fagkunnskap
møter inspirasjon
og hageglede

Kontakt
Anne-Lise for
mer informasjon
eller bestilling av
annonseplass!

Annonsestørrelse
PC/lesebrett
1110 px bredde X 285 px høyde

LK media AS
www.hageselskapet.no
Salgssjef Anne-Lise Fængsrud
Telefon 996 48 546
E-post anne-lise@lkmedia.no

Annonsestørrelse
mobil
350 px bredde X 290 px høyde

