Mediapack 2015

välkommen till
ett nytt år med
MAGASINET KVINNA!
I Magasinet KVINNA hittar du alltid flera inspirerande kvinnor som
delar med sig av sin historia och sina favorittips. Kvinnor som vågat,
satsat och lyckats. Magasinet KVINNA är också en härlig mix av
skönhet, mode och livsstil. Vi erbjuder en till bredden fylld tidning med
välskrivna och läsvärda artiklar, reportage och spännande fotojobb med
allt från de senaste makeup- och modetrenderna till historierna om de
ledande modehusen och starka profilerna. Vi bjuder även på en mix av
lyxiga smycken och klockor, testar de bästa skönhetsbehandlingarna och
tar läsare med till världens bästa resmål, gärna med fantastiska SPA. Vi
spetsar innehållet med kultur, bilar och god dryck.
Vi erbjuder en komplett tidning för den medvetna kvinnan samt för dig
som önskar nå henne i din kommunikation.
Vi hälsar dig välkommen till Magasinet KVINNA.
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KARRIÄR MODELLEN SOM SITTER MED I EU’S EXPERTRÅD tSKÖNHET MAKEUP, SOL, HUDOCH HÅRVÅRDtWELLNESS PT:N MAGDALENA INSPIRERAR5*--53/*/(tMODE VACKERT FÖR
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VÅR T N YA H U S

Karriär

VÅR T N YA H EM

49 kr

VÅR T N YA KÖK

endast

KVINNA

FÖR DEN STILMEDVETNA KVINNAN

M AGA SI NET

m a ga s i n e t

för den stilmedvetna kvinnan

FÖR DEN STILMEDVETNA KVINNAN

KONSTSAMLANDE
VD:N - HITTADE SIN
MAN PÅ AUKTION
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BAROCKSLOTT
MED SPÄNNANDE
HISTORIA

La Grand Dame,
det bubblande
vinets drottning

CECILIA
FORSS
Om livet på komikscenen och

drömmen om dramaroller.
”Jag har aldrig haft som plan att bli komiker”

KARRIÄR TENNISPROFFSET SOM SADLADE OM TILL AGENT tKLOCKOR PILOTKLOCKAN - NU ÄVEN EN KVINNLIG FAVORIT tSKÖNHET HÖSTENS DOFTER,
MAKEUP OCH TIPS FÖR HÅRETtMODE)&5"45&HÖSTMODET - DOVA TONER
OCH DRAMATIK tKONST & KULTUR ART BASEL - KONSTKÄNNARNAS MEKKA

MÖT SVENSKA
ISPRINSESSAN
SOM TOG SIG IN
*73-%4&-*5&/

STUDIO 54 I NEW YORK –
HEDONISMENS HÖGBORG
FÖREVIGAD FÖR ALLTID
AV SVENSK FOTOGRAF
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Möt den svenska skådespelerskan som gärna
pendlar mellan Paris och Stockholm, älskar vackra
underkläder och går igång på kreativa människor.

KARRIÄR EKONOMEN SOM BLEV FÖRFATTARE tKLOCKOR OCH JUVELER KÄNDISARNAS JUVELERARE tSKÖNHET DOFTSPECIALISTEN LINDA GER SINA BÄSTA
RÅDtVINTERMODE DET SENASTE FRÅN DE INTERNATIONELLA VISNINGARNA
tKULTUR OCH KONST FOTOGALLERIET SOM GÖR BILDKONSTEN TILLGÄNGLIG

karriärskvinnor
Spännande kvinnliga profiler inom näringsliv, kultur, mode och skönhet, mitt i karriären
berättar om sin väg dit och delar med sig av erfarenhet och inspiration, personlig läsning
där starka kvinnor berättar om hur de vågat och lyckats. Den moderna kvinnan av idag har
möjligheter och val som berör och inspirerar. Magasinet KVINNA träffar de mest aktuella
just nu.

mode & accessoarer
Modejobb som inspirerar till nya inköp varvar vi med de senaste nyheterna på catwalken.
Magasinet KVINNA har koll på de senaste trenderna men håller även en stilsäker nivå
på det mode som visas och presenterar de välkända varumärkena i en säker mix med
nyheter och nya stjärnskott på modehimlen. Starka accessoarer ackopagnerar och sätter
sin personlig touch på modesidorna.

klockor & smycken
Inget är så inspirerande och sätter en sådan personlig prägel på en kvinnas stil som de
smycken hon bär. I Magasinet KVINNA botaniserar vi i varje nummer bland ljuva juveler
och accessoarer som klockor, halsband och ringar. Vi följer de starka trenderna men visar
även starka klassiker med stilsäkra former. Under året varvar vi med specialteman där
klockorna får stå i centrum och till de stora högtidshelgerna visar vi vad som gärna ligger
i paketet till bröllop, student eller i julklappsgåvan. Vi kikar naturligtvis även på vad catwalken signalerar och väljer de moderiktigaste detaljerna just nu.

skönhet & dofter
Att ta hand om sig själv är en trend som ökar just nu. Därför tipsar vi om produktnyheter,
appliceringstekniker och behandlingar som gör skillnad. Vi träffar frisörer, makeupartister och
spa-terapeuter och ber dem dela med sig av sina tips allt för att underlätta läsarens vardag.
Magasinet KVINNA testar produkter och har koll på de senaste make-uptrenderna, färgerna och nyheterna i skönhetssegmentet. I inspirerande fotograferingar plockar vi fram
kreativa miljöer och produktbilder som lockar fram lusten att vårda och skapa. Idag är hud
och hår en del av en stark personlighet och en viktig del av en kvinnas identitet.

ALLT MATERIAL

SÄNDNING AV DIGITALT MATERIAL

TEKNISKA FAKTA

REKLAMATIONER

Materialet som skickas till oss skall vara
högupp-lösta 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 info du behöver. Du kan även få
ICC profiler och joboptiens mailade till dig.

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.

Satsyta – 188x246 (Ufallande 220x285 + 3mm)
Tryckförfarande – Offset
Maximal rastertäthet – 150lpi
Bindning – Limbindning
4-färgskala – Europa-skalan
Material – Digitalt
Inlagepapper – UPM Fine
ICC-profil inlaga – ISO coated v2
Omslag – 300g MultiArt
ICC-profil omslag – PSO Uncoated ISO12647
eci

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.

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

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

VIA POST ELLER BUD
Vårt Nya Förlag AB
Att: Magasinet KVINNA
/ Annonskoordinator
Strandbergsgatan 57
Box 300 60 / 104 25 Stockholm

ANNONSPRISER
OMSLAG 3
60 000kr
BAKSIDAN
85 000kr
BILAGA
offereras separat

1:a UPPSLAG 85 000kr
2:a Uppslag 80 000kr
UPPSLAG
70 000kr

1/1-SIDA
1/2-SIDA

50 000kr
29 500kr

GALLERIET		
1/4-SIDA
17 500kr
1/8-SIDA
9 500kr

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 gäller redaktionellt inne-

håll. 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:
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Magasinet KVINNA, Vårt Nya Hus, Vårt Nya Kök och Vårt Nya Hem och Vårt nya Kontor.
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UPPSLAG UTFALL 440x285 mm*
UPPSLAG SATSYTA 408x246 mm

HELSIDA UTFALL 220x285 mm*
HELSIDA SATSYTA 188x246 mm

HALVSIDA LIGGANDE UTFALL 220x140 mm*
HALVSIDA LIGGANDE SATSYTA 174x120 mm

25 skumpor

44SIDOR

I VÄRLDSKLASS

KLASSISKA, MODERNA

Anor &
nutid

TRAPPOR

* Utfall 3mm

KONTAKT
Vårt Nya Förlag AB
Shahin Mirahmadi
Bita Vesali

tel: +46 (0)8 517 88 000
email: shahin@vartnyaforlag.se
email: bita@vartnyaforlag.se

tel: +46 70-928 37 08
tel: +46 73-626 78 76

TRENDER
I KÖKET

GÖR ETT VIN TILL

TRENDKULÖRER
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ENKELHET I
KOMBINATION
MED FUNKTION

NYTT HUSKONCEPT
ANPASSNINGSBARA
HUSKLOSSAR

Traditionell

HUSDRÖM MED ÖPPEN

FJÄRDEDEL SATSYTA 87x120 mm
ÅTTONDEL SATSYTA 87x57 mm

PASTA FÖR
ALLA SMAKER

PER GESSLE

HITTA RÄTT STIL
FÖR DITT HUS

PLANLÖSNING

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

BLANDARE

SKA DEN SMÄLTA IN
ELLER STICKA UT?

RICHE

HUSGUIDE

& NEW ENGLAND
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BAKSIDA UTFALL 220x260 mm*
BAKSIDA SATSYTA 185x245 mm

Y

HUSBYGGARENS
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Karriär

Mischa

SVERIGES MÄSTERKOCK
NY JURYMEDLEMM

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

utgivningsplan 2015

02
03
04
01

Kvinna

i butik: 27 mars
sista materialdag: 25 februari

Tema: vårmode
dofter • skönhet

Kvinna

Tema: klockor & smycken
inredning • bilspecial

Kvinna

Tema: höstmode
skönhet • träning • skor

Kvinna

Tema: trendspecial
konst • karriär • festmode

i butik: 21 maj
sista materialdag: 24 april

i butik: 1 oktober
sista materialdag: 31 augusti

i butik: 1 december
sista materialdag: 30 OKTOBER

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

