
NÅ ERA KUNDER PÅ ETT MODERNT SÄTT MED VÅRA 12 000 TITTARE VARJE DAG

Det finns inget motsvarande lantbruksmedia med färska nyheter i Sverige.
Vi sänder 7 dagar i veckan (mån-sön kl. 12:00).

Var med oss och syns över hela Sverige med en reklamfilm som vi kan producera åt er.
Filmen får ni behålla och använda fritt. 

TV-reklam är utan tvekan det mest effektiva sättet att marknadsföra produkter och tjänster på. 

Reklam beställs för en hel månad.

Pris per månad: 

  
         
    KONTAKTA OSS FÖR BOKNING 

ELLER MER INFORMATION

Anders Niléhn
070 - 630 68 77
anders@agrar.nu

15 000 SEK för tisdagar, onsdagar eller torsdagar
20 000 SEK för fredagar eller lördagar

www.lantbruksnytt.se

ANNONSERA I NILEHNTEKNIK!
NilehnTeknik är tekniktidningen varje lantbrukare behöver.
Den utkommer med fyra nummer per år med relevanta artiklar för branchen.
Det finns mycket information som lantbrukarna ska hinna ta del av och därför
är det viktigt att vår tidning inte kommer ut för ofta.
Reportagen i NilehnTeknik är relativt lidlösa och därför blir tidningen läst
under lång tid och som annonsör får man bra exponering av annonsen.

För bokning av annonser:
Ring 044-23 71 80 eller maila anders@agrar.nu

Annonstyp Mått (B x H)
  

Pris Utgivning Materialstopp
Helsida bak
Insida (första/sista)
1/1 sida (med ram)
1/1 sida (med utfall)
1/2 sida (liggande)
1/2 sida (stående)
1/4 sida (stående)
1/4 sida (liggande)
1/8 sida

31 mars
24 juni
30 september
12 december

6 mars
25 maj
9 september
21 november

  
230 x 260 mm
230 x 300 mm
210 x 270 mm
230 x 300 mm
210 x 133 mm
103 x 270 mm
103 x 133 mm
210 x 65 mm
103 x 65 mm

 
25 000 SEK
23 000 SEK
20 000 SEK
20 000 SEK
13 000 SEK 
13 000 SEK
9 500 SEK
9 500 SEK
5 500 SEK

   
   
   

    
   

 

    
   

    

ULF SJÖGREN, GOTLAND
“Jag tittar på Lantbruksnytt varje dag Ni är alltid
aktuella och tar upp det som händer just nu” 

TORVALD SVENSSON, ÄLMHULT
“Jag tittar på Lantbruksnytt via läsplattan, flera 
gånger i veckan och tycker det är intressant att
följa nyheterna”

VÅRA TITTARE TYCKER TILL


