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LIVSSTIL

mode • konst • film • resoR

Välkommen till ett nytt år med Vårt Nya Hem!
Vårt Nya Hem är
ett tongivande och
unikt magasin inom
sin nisch. Med ett
starkt internationellt
fokus, innovativa
aktiviteter, kampanjer
och samarbeten har
tidningen skapat sig
en egen identitet och
personlighet som tilltalar

en målgrupp som gillar
stil och upplevelser.
För kommande år står
massor av nya aktiviteter
på listan. Vi planerar för
12 spännande nummer
fullspäckade av inspiration.
Varmt välkommen som
annonsör i en attraktiv
miljö som andas nutid och
nytänkande.

Vårt Nya Hem är ett
skönt lyxigt magasin
som man gärna låter ligga
framme på soffbordet
och fungerar som en
guide till en modern och
personlig livsstil. Varje
nummer har ett tema där
vi besöker ett land, eller
en stad och ger läsaren
möjlighet att hitta till alla
de rätta platserna som är
aktuella just nu. Vi tipsar
både om inredningen,
modet, hotellen och
annat spännande som är
på gång, en uppdaterad

trendguide för respektive
resmål. Vi tar också
pulsen på senaste
nyheterna inom konst
och kultur, och tipsar om
aktuella utställningar,
böcker och event. Varje
nummer innehåller
såklart även de senaste
trenderna, nyheterna
och ett urval av nya
produkter, kort sagt ett
medvetet och lyxigt
magasin med nutidskänsla
och internationell touch,
förpackat i en stilsäker
form.

Vårt Nya Hem
Media pack
2015

Shopping

klockor • accessoarer • mode • bilar

INREDNING

design • hemreportage • porträtt

Magasinet är elegant
förpackat med
inspirerande bilder där
detaljer och miljöer visas
upp på generösa uppslag
och helsidor. Vi öppnar
dörren till både svenska
och internationella
miljöer, där den moderna
människan trivs och hittar
massor av inspiration

till det egna hemmet.
Nytänkande stilmixar
där designklassiker
blandas med vintage,
modern inredning och
spännande färgval. I
varje nummer gör vi även
reportage och intervjuer
med intressanta
personligheter och om
aktuella fenomen.

Våra medarbetare håller
internationell klass och
har alla en bred erfarenhet
och kunskap inom design,
mode, bild och form.
Många arbetar med ena
foten i Sverige och med den
andra i något av världens
alla trendmetropoler, där
de öppnar nya dörrar för
våra läsare och hämtar
inspiration till nya jobb
som vi snyggt förpackar i

Vårt Nya Hem. Vi blandar
både inredning, mode och
accessoarer med resor och
mat i våra reportage och gör
lifestylejobb med stil och
internationell känsla. I Vårt
Nya Hem känner läsare igen
sig eller kan drömma sig bort
och hämta idéer, informeras
och uppdateras om vad som
händer världen över när
det gäller både livsstil och
inredning.
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Temaplan 2015

i varje nummer: inredning, design, arkitektur, konst, klockor & smycken,
bilar, mode, wellness, spa & skönhet, teknik, mat&vin, flera starka profiler.

01
02
03
04
05
06

i butik 19 decEMBER
Tema INREDNINGSTRENDER 2015
INREDNING Kök • sovrum • Hemmakontor
tre profiler

sista materialdag 28 november
Livsstil spa • hälsa • skönhet • resa till indien
mässa Formex • sihh klockmässa genève

MARS

i butik 25 mars
Tema italienspecial
Inredning Arkitektur/husspecial
Färg • Utemöbler • Förvaring/dressing room
tre profiler

sista materialdag 13 FEBRUARI
Livsstil • vårens solglasögon • parfym
mässa Salone del Mobile 2015 • Baselworld 2015
Bilaga: klocktidning • KLOCKSPECIAL

MAJ

i butik 21 MAJ
Tema BADRUMsSPECIAL	
Inredning Pool & Uteliv • HIGH-TECH trender
tre profiler

sista materialdag 24 april
Livsstil • gåvor • bröllop • weekendresor

JULI

i butik 31 juli
Tema lyx- & sommarnumret
Inredning exklusiva HEM • lyxiga lounger
tre profiler

sista materialdag 26 juni
Livsstil • klockor och smycken
exotiska destinationer

okt

i butik 29 oktober
Tema MÖBEL- & INREDNINGSNummer
Inredning Husspecial • Vardagsrum • färg
tre profiler

sista materialdag 2 OKTOBER
Livsstil Höstens dofter • bildesign • spa-special

i butik 18 DECEMBER
Tema JUL - inredningsSPECIALEN	
Inredning SKÖNA VARDAGSRUM • FESTDUKNING
tre profiler

sista materialdag 27 NOVEMBER
Livsstil • festmode • festmakeupen • nyårslooken
vin och champagne
Bilaga: klocktidning • KLOCKSPECIAL

januari

DECEMBER

Ett NYTT år med vårt nya hem.
6 magasin. 2160 sidor. 231
medarbetare. 3372 foton. Svenska
designpriset silver 2009.
Välkommen att följa med oss till
ännu ett spännande och innehållsrikt
år med massor av inspiration känsla
och passion! Vill du också vara med?
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MATERIALSPECIFIKATION – VÅRT NYA hem
ALLT MATERIAL

Materialet som skickas till oss skall vara högupplösta
filer i pdf-format, samt anpassade efter våra specifikationer. Alla annonser skall även levereras med
skärmärken. Om du är osäker på inställningarna eller
på hur du ska skapa din pdf, kontakta gärna Vårt Nya
Förlag så får du den info du behöver. Du kan även få
ICC profiler och joboptions mailade till dig.
Döp alltid filen med annonsör, tidningens namn
samt tidningens nummer (ex. Företag_hus_01.
pdf). Packa alltid filen med Stuffit eller Zip innan
sändning.

VIA FTP

ANNONSPRISER

Helsida
Baksida
Insida bak

50 000 kr
95 000 kr
70 000 kr

UPPSLAG UTFALL* 450x297 mm
UPPSLAG SATSYTA 424x271 mm

SÄNDNING AV DIGITALT MATERIAL

När du skickar material till oss vill vi att du använder
vår ftp-server. Använd dig av en ftp-klient (Ex.
Transmit eller Fetch för Mac. CuteFTP för PC) eller
logga in via hemsidan. Väljer du att använda mail för
att leverera material skall du tänka på följande: bifogad fil får vara max 10 mb. Packa filen med Stuffit
eller Zip, som både komprimerar och skyddar filen.

VIA MAIL

Host / Adress: ftp.vartnyaforlag.se
User ID / Användare: hem
Password / Lösenord: annons

Tekniska fakta

Bifoga annonsmaterialet
i ett mail till:
annons@vartnyahem.se

Satsyta – 188x246 (Ufallande 220x285 + 3mm)
Tryckförfarande – Offset
Maximal rastertäthet – 150lpi
Bindning – Limbindning
4-färgskala – Europa-skalan
Material – Digitalt
Inlagepapper – 90g MWC
Omslag – 250g Galleri Art (WFC)
ICC-profiler – ISO Coated

Vårt Nya Förlag

VIA POST ELLER BUD

Vårt Nya Förlag AB
Att: Vårt Nya Hem /
Annonskoordinator
Strandbergsgatan 57
Box 300 60 / 104 25 Stockholm

Vårt Nya Förlag är ett ungt och modernt tidningsförlag
vars ledning och medarbetare har många års erfarenhet av
tidningsproduktion och förlagsverksamhet. Förlagets huvudkontor ligger på Kungsholmen i Stockholm. Vi har lagt
tonvikten på att skapa moderna tidskrifter i magasinformat
med unika och spännande kombinationer vad det gäller

Reklamationer

Reklamationer som rör införda annonser måste göras
inom 7 dagar från utgivningsdag, beträffande fakturor
inom 14 dagar från fakturadatum. Tidningen ansvarar
inte för fel beroende på undermåligt material. Vid förseningar av annonsmaterial ges ingen reklamationsrätt.

Reklamationskontakt
Försäljningschef, Vårt Nya Hem
Bita Vesali
E-mail: bita@vartnyahem.se
Tel: +46(0)8 517 88 005

redaktionellt innehåll. Kvalité för både läsare och annonsör
är några av förlagets grundstenar varför val av papper och
tryck håller högsta kvalitet utan att kompromissa med
miljöaspekten, något som blir allt viktigare för alla företag
som tänker på framtiden. Samtliga av förlagets tidningar
uppfyller därför kraven för svanenmärkning.

Vårt Nya Förlag ger i dag ut:
1:a Uppslag
2:a Uppslag
Uppslag

90 000 kr
1/2-sida 35 000 kr
85 000 kr			
70 000 kr
Bilaga offereras separat

HELSIDA UTFALL* 225x297 mm
HELSIDA SATSYTA 200x271 mm

GALLERIET
1/4-SIDA
1/8-SIDA

Vårt Nya Hem, Vårt Nya Hus, Vårt Nya Kök, Magasinet KVINNA och Vårt Nya Kontor.
20 000 kr
12 000 kr

HALVSIDA LIGGANDE UTFALL* 225x147 mm
HALVSIDA LIGGANDE SATSYTA 200x134 mm

Vårt nya förlag AB
Strandbergsgatan 57, 112 51 Stockholm, Box 30060, 104 25 Stockholm.
Tel: +46 8 517 88 000 Fax: +46 8 517 88 001 Email: info@vartnyaforlag.se

BAKSIDA UTFALL* 225x275 mm
BAKSIDA SATSYTA 200x262 mm
* UTFALL 3 mm

KONTAKT

HALVSIDA STÅENDE UTFALL* 111x297 mm
HALVSIDA STÅENDE SATSYTA 98x272 mm

FJÄRDEDEL SATSYTA 98x132 mm
ÅTTONDEL SATSYTA 98x64 mm

Vårt Nya Förlag AB Tel: +46 (0)8 517 88 000 Fax: +46 (0)8 517 88 001 e-mail: annons@vartnyahem.se

