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i antal läsare jämfört
med alla hustidningar
i Sverige.

”Vårt Nya Hus målgrupp
har boendet i fokus.”
Vårt Nya Hus har blivit det självklara valet
för alla som går i husbyggar-tankar eller som
planerar att renovera sitt hus.
Tidningen bjuder på redaktionellt material
av hög kvalité och inspirerande bilder.
Med intressanta hemma hos-reportage,
vår stora husguide och artiklar om allt från
värmelösningar och golv, till tips för dem som
ska bygga en pool eller ett uterum har vi lyckats
sätta avtryck i många hus runt om i landet.
Som annonsör hos oss når du en köpstark
målgrupp med boendet i fokus.
För dem som vill ha mer inspiration till hur man
kan bygga nytt hus eller renovera kan man också
klicka in sig på vår välbesökta hemsida www.
vartnyahus.se. Sidan uppdateras löpande med
intressanta artiklar och reportage.
Inför 2015 står massor av spännande aktiviteter
på agendan såsom mässor, event, kampanjer och
kreativa samarbeten med våra kunder.
Varmt välkommen som en del i vår inspirerande
värld! Håll mig gärna uppdaterad om vad som
händer i just din bransch. Tips på nya produkter
eller artiklar tas tacksamt emot.
Mejla oss på redaktion@vartnyaforlag.se.
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visar och berättar om
projekten som inspirerar
Ett hus blir egentligen aldrig klart.
Det ska byggas till, det ska byggas
om och det ska renoveras.
För denna målgrupp är Vårt
Nya Hus Bygga om & Renovera
helt perfekt. Här besöker vi
familjer som byggt om eller
renoverat i mindre eller större
omfattning. Vi tar reda på hur de
gått tillväga och bjuder på deras
bästa tips.
Tillsammans med en härlig mix
av matnyttiga artiklar och handfasta guider med experttips från
proffsen är Vårt Nya Hus Bygga
om och Renovera den självklara
tidningen för husägaren.

vårt nya hus
inkl husguiden

enligt våra läsare bjuder
vi på marknadens bästa
husguide!
Tidningen Vårt Nya Hus har sedan
den lanserats blivit det självklara
valet för alla som planerar att
bygga hus.
Tidningen innehåller Sveriges
bästa husguide, där husleverantörer visar ett axplock av
sina bästa hus i olika stilar samt
delar med sig av praktiska tips
och råd.
Vi tar oss även hem till familjer
som nyligen byggt ett hus och
låter dem dela med sig av sina
erfarenheter.
Tidningen innehåller även
artiklar där vi presenterar allt från
hemelektronik och vitvaror till
artiklar där vi tipsar om hur man
anlägger en gräsmatta, bygger
en egen altan och vilken typ av
garage som passar bäst.

MATERIALSPECIFIKATION – VÅRT NYA hus
ALLT MATERIAL
Materialet som skickas till oss ska vara
hög-upplösta filer i pdf-format, samt
anpassade efter våra specifikationer. Om
du är osäker på inställningarna eller på
hur du ska skapa din pdf, kontakta gärna
Vårt Nya Förlag så får du den information
du behöver. Du kan även få ICC profiler
och joboptiens mailade till dig.

VIA FTP
Host / Adress: ftp.vartnyaforlag.se
User ID / Användare: hus
Password / Lösenord: annons

SÄNDNING AV DIGITALT MATERIAL
När du skickar material till oss vill vi helst att du
använder dig av vår ftp-server. Använd dig av en
ftp-klient (Ex. Transmit eller Fetch för mac, Ftp Cute
för PC) eller logga in via hemsidan:
ftp.vartnyaforlag.se, när du ska ladda upp
material. Väljer du ändå att använda mail
för att leverera material så bör du tänka
på följande: bifogad fil får vara max 10 mb.
Packa filen med stuffit eller zip som både
minskar och skyddar filen.

VIA MAIL
Bifoga annonsmaterialet
i ett mail till:
annons@vartnyahus.se

VIA POST ELLER BUD
Vårt Nya Förlag AB
Att: Vårt Nya Hus
Strandbergsgatan 57 • Box 300 60
104 25 Stockholm

ANNONSPRISER
HELSIDA
BAKSIDA
INSIDA BAK

50 000 kr
90 000 kr
70 000 kr

UPPSLAG
HALVSIDA
BILAGA

70 000 kr
35 000 kr
offereras separat

GALLERIET		
1/4-SIDA
1/8-SIDA

17 500 kr
12 500 kr

TEKNISKA FAKTA
Satsyta – 188x246 (Ufallande 220x285 + 3mm)
Tryckförfarande – Offset
Maximal rastertäthet – 150 lpi
Bindning – Limbindning
4-färgskala – Europa-skalan
Material – Digitalt
Inlagepapper – 80g MWC
Omslag – 250g Galleri Art (WFC)
ICC-profiler – Iso webcoated
Vårt Nya Förlag
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

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.

det gäller 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:
Vårt Nya Hem, Vårt Nya Hus, Vårt Nya Kök, Magasinet KVINNA och Vårt Nya Kontor.
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BÄSTA SKÖNHETSTIPS
STOR SPECIAL

UPPSLAG UTFALL* 440x285 mm
UPPSLAG SATSYTA 408x246 mm

HELSIDA UTFALL* 220x285 mm
HELSIDA SATSYTA 188x246 mm

HALVSIDA LIGGANDE UTFALL* 220x145 mm
HALVSIDA LIGGANDE SATSYTA 188x120 mm

KLOCKOR
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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* 220x260 mm
BAKSIDA SATSYTA 188x245 mm

HALVSIDA STÅENDE UTFALL* 108x285 mm
HALVSIDA STÅENDE SATSYTA 87x246 mm

FJÄRDEDEL SATSYTA 87x120 mm
ÅTTONDEL SATSYTA 87x57 mm

* UTFALL 3 mm

För bokning av annonser
Kontakta försäljningschef Maria Javadinia på maria@vartnyaforlag.se eller + 46 (0)8-517 88 005.

utgivningsplan 2015
Teman & materialdagar

01
02 Huskatalog
03
04
05
06
07 Huskatalog
08
09
10
01

Vårt Nya Hus (inkl. husguiden)
i butik: 19 decEMBER 			
Tema: Trappor, Dörrar, FÄRG, trender 2015			
		

sista materialdag: 29 november
BILAGA: husbyggarens checklista
Mässa: Formex

Vårt Nya Hus - stora huskatalogen
i butik: 4 februari			
			

sista materialdag: 14 JANUARI
Mässa: Möbelmässan

mars

Vårt Nya Hus (inkl. husguiden)
i butik: 13 mars			
Tema: kakel & klinkers, isolering, 			
golv, kök, belysning, värmepumpar			

sista materialdag: 20 FEBRUARI
BILAGA:husbyggarens checklista
MÄSSA: Hem & Villa malmö

april

Vårt Nya Hus byggA om & renovera
i butik: 30 april			
Tema: badrum, förvaring, byggprojekt
stenläggning, pool, trädgårdspecial, uterum

maj

Vårt Nya Hus (inkl. husguiden)
i butik: 28 maj			
Tema: köksinspiration, marksten, pool, 			
markiser, uterum, möbler, garage			

juni

i butik: 26 juni			
Tema: fritidshus, målning fasad, larm,
markiser, fasad & tak, badrum, Trappor

januari

februari

sista materialdag: 9 april

sista materialdag: 7 maj
BILAGA: husbyggarens checklista

Jubileumsnummer!

Vårt Nya Hus (inkl. husguiden)

juli

augusti

Vårt Nya Hus - stora huskatalogen
i butik: 7 augusti			
		

sista materialdag: 27 juni

Vårt Nya Hus (inkl. husguiden)
i butik: 18 september			
Tema: kök- & badrumsspecial, kakel & klinkers,			
kaminer, garage, fönster

sista materialdag: 28 augusti
MÄSSA: formex

Vårt Nya Hus (inkl. husguiden)
i butik: 14 oktober			
Tema: köksinspiration, värmepumpsspecial,			
september bänkskivor, trappor, barnrum, trappor			

oktober

Vårt Nya Hus byggA om & renovera
i butik: 13 november			
Tema: belysning, braskaminer,		
förvaring, teknik i hemmet, golvvärme
Vårt Nya Hus (inkl. husguiden)

november

sista materialdag: 5 juni

i butik: 23 december			
Tema: trender 2016			
		

sista materialdag: 23 september
BILAGA: husbyggarens checklista
mässa: hem & villa göteborg

sista materialdag: 23 oktober
mässa: Hem & villa stockholm

sista materialdag: 2 december
BILAGA: husbyggarens checklista

