GENERELT
Muligheder

Reklamationer

Få dit løsblad, bilag eller din brochure direkte frem til beslutningstagerens skrivebord. Mere præcist og langt billigere end directmail. Ring til Wiegaardens salgsafdeling og forespørg efter pris
og levering, idet dette afhænger af format, vægt, type osv.
Vi understøtter alle formater, så ring og hør, hvad vi kan tilbyde
af muligheder.

Eventuelle reklamationer skal fremsættes senest 14 dage efter
annoncens offentliggørelse. Wiegaarden påtager sig intet ansvar
for eventuelle mindre afvigelser fra originalmateriales farver. Forlaget forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod
gældende lovgivning eller på anden måde er uønskede.

Annoncemateriale

Indgåede ordrer, der annulleres én uge før materialedeadline,
debiteres med 50% af den aftalte nettopris.

Betalingsbetingelser
Alle annoncer samt grafisk arbejde faktureres efter aftalte priser
med Wiegaardens salgsafdeling.
Betalingsfrist er som udgangspunkt løbende måned + 15 dage.
Bureaukommission er indeholdt i den aftalte pris.

Annoncekontrol
Annoncer, der ifølge Wiegaardens skøn kan forveksles med
redaktionelt indhold, forsynes med ordet ”annonce”.

Ordrer
Ordrer sendes til Wiegaardens kontaktperson via e-mail.

Rettelser og fejl

Kontakt

Rettelser til originalmateriale skal ske senest ved materialedeadline. Forlaget påtager sig intet ansvar for indtelefonerede rettelser. Der ydes ingen reduktion i annonceprisen i de tilfælde, hvor
forlaget er uden skyld i fejlens opståen, ej heller i forbindelse
med fejl ved udveksling af annoncemateriale.
Ved aflevering af færdigt materiale ydes der ved fejl ingen reduktion i annonceprisen, såfremt materialet ikke lever op til specifikationerne.

Wiegaarden Media
Blåkildevej 15
9500 Hobro
Telefon: (+45) 98 51 20 66
Telefax: (+45) 98 51 20 06
E-mail: mediehuset@wiegaarden.dk
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Vi tager forbehold for prisændringer og trykfejl i dette mediekit.

WIEGAARDEN.DK · 154422

Annoncemateriale sendes iht. aftale med kontaktperson på
Wiegaarden.

Annullering
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ELITLOPPET:
GOOP & TIMOKO

SPORT: Elitloppet · TEMA: Sulkytyper · SPORT: Copenhagen Cup
TOP 5: Ældre hingste/vallakker · SaPORT: Sprintermesteren

SPORT · SPÆNDING · SPIL · OPLEVELSER

VÆDDELØBSBLADET
Magasinet VÆDDELØBSBLADET har mere end 100 år på bagen,
men er mere frisk og levende end nogensinde. Magasinet overgik
til Wiegaarden i starten af 2015, og har siden gennemgået et kraftigt og tiltrængt facelift, på såvel layout som indhold.
VÆDDELØBSBLADET er medlemsblad for Dansk Travsports Centralforbund (DTC), og henvender sig til trav-, monté- og galopfolk
over hele Danmark, hvad enten der er tale om aktive udøvere, opdrættere, hesteejere, staldansatte, publikum etc. Kort fortalt alle,
der har med væddeløbsheste at gøre.
VÆDDELØBSBLADET udkommer 9 gange om året og derudover
udgives det store julenummer VÆDDELØBSBLADETS ÅRSREVY
også. Årsrevyen udkommer hvert år omkring 1. december, og opsummerer året der gik via artikler med de største profiler inden for
trav, galop og monté, Top 10-lister, årsberetninger fra alle landets
væddeløbsbaner m.m.
VÆDDELØBSBLADET er et godt og spændende mix af elite og
bredde, og i hvert nummer præsenteres et nyt ansigt i sporten,
ligesom ponysporten også får masser af spalteplads. Magasinet er
hestevæddeløbssportens talerør, og derfor bliver der også bragt
artikler med politisk indhold. Læserne involveres blandt andet via
fotokonkurrencer med temaer, som passer til hestenes årstider.
VÆDDELØBSBLADET byder med sine 68-92 sider på masser af

læsestof, der er pakket ind i et indbydende layout med mange
flotte billeder.
PROFILER Markante, dygtige og spændende hestefolk, som på
den ene eller anden måde har gjort sig positivt bemærket, portrætteres i VÆDDELØBSBLADET.
OPDRÆT Hver måned kåres ”Månedens opdrætter” i VÆDDELØBSBLADET, og der bliver ofte skrevet faglige artikler om avl,
blodlinjer m.m.
FAGLIGT I VÆDDELØBSBLADET skrives der ofte faglige artikler
om fodring, skoning, træning, sygdomme, hesteloven, løbsreglement, propositioner, politik etc.
SPORT Vægtes meget tungt i VÆDDELØBSBLADET, hvor alle
de største og mest relevante trav- og galopsportsbegivenheder
dækkes grundigt og professionelt.
MÅLGRUPPE Primært voksne i alle aldersgrupper og fra alle samfundslag.

ANNONCESTØRRELSER

2/1 - Modul 1
Mål: 420 x 297 mm
(+ 4 mm til beskæring)

1/1 side - Modul 2
Mål: 210 x 297 mm
(+ 4 mm til beskæring)

1/2 side - Modul 4
Mål: 210 x 148 mm
(+ 4 mm til beskæring)

Udgiv. dato

Deadline

Den 16.-19.
hver måned

Den 20.
hver måned

Format
2/1
1/1
1/2
1/3
1/4

Pris
9.000
5.500
3.500
3.000
2.500

1/2 side - Modul 5
Mål: 100 x 297 mm
(+ 4 mm til beskæring)

Oplag
2.200
Frekvens
10 gange årligt

Har du særlige ønsker til annoncens format, så
er vi, mod ekstra pristillæg, naturligvis villige til 		
at sørge for, at netop dine ønsker bliver opfyldt.
Kontakt os for yderligere info herom.

