“Bästa sajt” &
“Bästa berättande”

IMA 2017
International Media Awards

Travronden

Bäst på V75
Vinnare av V75-ligan
2015 & 2016

2017

ANNONSPRISLISTA 2021

Vi får fler att älska trav!

TRAVRONDEN
Sveriges största travtidning.
Travronden grundades redan 1932 och är
Sveriges största tidning inom svensk travsport.
Här finns de viktigaste nyheterna, de djupgående
reportagen och den granskande journalistiken.
Genom att annonsera i Travronden kommer
du närmare hästarna, människorna, sporten
och spelet.
Målgrupp: Personer som har ett genuint
intresse för trav i allmänhet, bland annat
uppfödare, hästägare och aktiva utövare av
sporten.
Utgivning och räckvidd: Utkommer onsdagar
till prenumeranter och har en räckvidd på
54.000 läsare per utgåva (Orvesto 2020:2).

Bokningsstopp: Måndag veckan före. Materialstopp: Fredag veckan före.
Begärd placering: Baksidan 35 000 kr 210 x 274 mm. Övriga sidor +20%. Samtliga priser är angivna exkl. moms.

1/3

1/2
A
Helsida

1/4
B

1/4
A

Uppslag
1/2 B

Förstasida
Helsida 23.000 kr
210x297 mm

Uppslag 37.000 kr
420x297 mm

Förstasida 18.000 kr
183x24 mm

2
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1/2-sida 16.000 kr
A: 93x277 mm
B: 190x135 mm

1/6

1/4 C

1/3-sida 12.000 kr

1/4-sida 10.000 kr

190x90 mm

1/6-sida 8.000 kr
190x45 mm

A: 44,5x277 mm
B: 93x135 mm
C: 1 90x67 mm

VÅRA SPECIALMAGASIN
Passa på att synas i riktade magasin under året till just din målgrupp.

AVELSNUMRET
Bibeln för alla
avelsfantaster.

VINTERNUMRET
Bibeln för alla
travsportsfantaster.

Avelsnumret är Sveriges mest omfat
tande magasin för dig älskar att föda
upp hästar – proppfullt med allt du
behöver veta inför avelssäsongen. Över
130 sidor med intervjuer, reportage,
listor, avelsstatistik, krönikor, fördjup
ningar och långt mer. En bibel för alla
avelsfantaster som läses och sparas
under lång tid.

Vinternumret är Sveriges tjockaste
travmagasin – fullspäckat med allt
som hänt under året som gått. Över
300 sidor med intervjuer, reportage,
listor, krönikor, fördjupningar och
mycket, mycket mer. En bibel för alla
travsportsfantaster som läses och
sparas under lång tid.
Utgivning och räckvidd:
Vinternumret utkommer i mitten av
december varje år. Den distribueras till
prenumeranter, säljs via postorder, i
tidningskiosker samt till travsällskap.
Total upplaga ca 23.000 ex.

Utgivning och räckvidd:
Avelsnumret kommer ut i månads
skiftet av februari/mars varje år. Den
distribueras till prenumeranter.
Total upplaga ca 13.000 ex.

Begärd placering: Baksidan 35.000 kr 210 x 274 mm. Övriga sidor +20%. Samtliga priser är angivna exkl. moms.

1/2
A
Helsida

1/4
A

Uppslag
1/2 B

Förstasida
Helsida 26.000 kr
210x297 mm

3

Uppslag 52.000 kr
420x297 mm

Annonsprislista 2021

1/3

1/4 B

1/2-sida 19.500 kr 1/3-sida 16.000 kr 1/4-sida 12.500 kr

A: 93x277 mm
B: 190x135 mm

190x90 mm

A: 93x135 mm
B: 190x67 mm

AVELSHINGSTAR 2020

MENHAMMAR

DÄRFÖR ANNONSERAR
VI I TRAVRONDEN

STUTERI

har fått Årets uppfödarsrik verksamhet. Vi
miljonärer.
med över 70 års framgång
9. Vi har fött upp 126
svenska stuterierna
e 13 år i rad; 2007–201
är ett av de klassiska
Årets Vinstrikaste Uppfödar
bragd 2011 och blivit

olatier Victory
Choc
Maple Frosting e. Valley

e. Credit Winner –

kr • 23 st: 14-3-0 •

1.09,2a • 9.003.606

Bokning: 3.000 kr

e. Chapter

*1.10,1a • 3.451.519

Född 2003

+ Levande föl: 60.000

Abovee. Armbro Goal
From
From Heaven (Elitsto)

nsionHill
Dime
FourSeventh– Corazon
Blue Chip e. Muscle
kr • 15 st: 8-2-0 • Född

Bokning: 5.000 kr

kr

e. Zoot Suit – A Gift

*1.10,1a • 8.344.320

2015

Bokning: 3.000 kr

e. Viking Kronos –

1.10,3am • 23.534.423

e. Ourasi
e. Express Ride – Ourasine
st: 14-8-6 • Född 2002

1.10,7a • 4.836.027

e. Viking Kronos – • 40 st: 21-7-1 • Född 2003
• 6.674.034 kr

+ Levande föl: 30.000

kr

h Chill
Maharaja
Chili Khan e. Giant

gade i Breeders' Crown

Jocose

os
Going BellKron
Power e. Pine Chip

Född 1998

Transportsperma erbjuds.

kr
+ Levande föl: 50.000USA.

Avkommor startberätti

Frigångsbetäckning.

kr • 38 st: 23-3-2 •

kr • 59 st: 31-8-4 •

Född 2005

”Hos Travronden finns alla vi behöver nå i
branschen, både uppfödare, hästägare och aktiva.
Därför är det ett självklart val för oss att synas i
Travrondens kanaler då vi både föder upp och säljer
hästar och betäckningar från våra avelshingstar.”

Elithingst!

kr • 51

1.09,9a

Bokning: 3.000 kr
Lie Semin, Boden.

Bokning: 3.000 kr

kr
+ Levande föl: 28.000 80

Monica Lierud, 070-640

e. Andover Hall –

kr • 63 st: 42-14-4

Bokning: 5.000 kr

ur
Mote
e deJalopy
Pann
e. Donerail
e. Credit Winner –

Many Yankee
too
OneBourbon
Eyes (Elitsto) e. Smokin

e. Viking Kronos –
1.13,5am

• Född 2011

+ Levande föl: 75.000

USA.
Bokning: 5.000
gade i Breeders' Crown
Avkommor startberätti
FULLBOKAD 2020.
Transportsperma erbjuds.

kr

Frigångsbetäckning.

45

io Lane
Nunc
Nicole Isabelle e. Lindy

(3)1.08,7a • 28.660.230

+ Levande föl: 30.000

kr
kr + Levande föl: 80.000

st: 10-2-0 •
• 2.324.500 kr • 20

Bokning: 3.000 kr

*1.08,9a • 8.707.500

Född 2007

+ Levande föl: 20.000

Bokning: 3.000 kr

Readly Express

e. Maharajah

1.11,1am • 6.964.759

kr • 27 st: 15-2-0 •

+ Levande föl: 40.000

kr

Villiam

's Who Above
Who
– Reality Pride e. From

Dream e. Viking Kronos
e. Ready Cash – Caddie
Född 2012
kr • 37 st: 27-5-5 •

• Född 2008

Transportsperma erbjuds.

kr

98 73.
Rostner. Tel. 070-476
Myrsjö Gård, Anita
Transportsperma erbjuds.

kr

Transportsperma erbjuds. Crown USA.
gade i Breeders'

Avkommor startberätti

kr • 42 st: 19-12-5

Strike e. Striking Sahbra
e. Muscle Hill – Goldkr • 15 st: 7-1-3 • Född 2014
*1.11,3am • 6.250.660

Född 2014

1.08,9a • 23.111.565

Johan Hellander, stuterichef på Menhammar Stuteri
NA! + Levande föl: 90.000 kr
T I ESK IL STU
R AVE45.000
Bokning: 3.000 kr sperma.
MSTLevande
HOL5.000
kr
Fryst
föl:
SUN DBYBokning:
kr +
Avkommorna är
begränsad
färsk sperma under
VÄL KOM MEN TILL
startberättigade
föl: 85.000 kr
Fryst sperma samt

Dubbeltrav 28 –29 juni
+ Levande

USA.
Bokning: 5.000 kr
gade i Breeders' Crown
Avkommor startberätti
FULLBOKAD 2020
Transportsperma erbjuds.

del av säsongen.

07 91, 070-772 07

91. Kontor: 08-772

16.
05 16, 070-772 05
24.
05 24, 070-772 05

Moms tillkommer på

Davidsson 08-772
Hellander, 08-772
Bokningar: Roland
r.com Stuterichef Johan
ALLSÅNG !E-mail: menhammar@menhamma
ET
www.menhammar.com
PÅ TRAV

i Breeders' Crown.
samtliga priser.

2020-02-10 09:09

juni
Fredag 28
olation
orm V64) – E3 Cons
Menhammar samling

210x297 jan 20 ny.indd

(ATG:s spelf

Entrén öppnar: 16.30

1

g) • Travstart 18.20

• Start: 17.00 (Allsån

ng i Sundbyholm! nde travlopp och massor
Sommarens Allsåkväll
med allsång, spänna
n bjuder
härlig
sledare
Välkomna till en
husband och allsång
r. Allsång med eget
av barnaktivitete
med gästartister!
på en fartfylld timme
R: Kikki Daniel sson,
Erik Linder GÄSTARTISTE
ALLSÅNGSLEDARE:

Tina Leijonberg & Towa

”För Sundbyholms Travbana är Travronden ett
självklart val, vi känner att vi når ut till en bred
travsportpublik genom Travrondens kanaler
och vi har fått positiva effekter kring vår
annonsering, ett viktigt skyltfönster för oss!”

Carson

med
LÖRDAG 29 juni – STL (V75) plats!

E3 Finaler

• Travstart 14.45

landets 3-års elit påholm!
Spännande E3 finaler med
mar på Sundby

Entrén öppnar: 12.30
Varmt välkomna

till en stjärnspäckad

travsom

ONSDAG
17 JULI

spännande travkväll

med underhållning &

toppsport!

4-års eliten MÖTS IA
ICA MAXI ESKILSTUN
fyraÅRINGSTEST!
ICA MAXI Eskilstuna
org,
Klättervägg, hoppb
Skoj för barnen:
ridning m.m
walk on water, ponny
område:
Besök ICA MAXIs
från ICA:s
Bra erbjudanden
leverantörer

Fyraåringstest

SOMMARENS
TRAVFEST
Långeruds Gård

Stefan Eriksson, marknadschef på Sundbyholms Travbana

PÅ SCEN:

Hanna Ferm
& Liamoo ödning
Avel & Uppf

m
www.sundbyholm.co

FREDAG
enomTORSDAG och
ktion
holm.c
rieau
undby
ar på Kritewww.s
rar följande häst

Nr 5: Vermithrax
Hingst e. Readly Express
Above
– Une Taquine e. From

Nr 62:

Vibes
Nr 94: Good
Sto e. Django Riff
Hanover
– Morgana Bi e. Donato

Rooftop Pellini

Hingst e. Bold Eagle
Pine Chip
– Impression e. Mr

d Pellini

Nr 125: Reloa
Hingst e. Ready Cash
e. S.J.’s Photo
– Spicegirl Kosmos

Pellini

Nr 109: All in
Pellini
Hingst e. El Mago
Glide
– Prada Pellini e. Yankee

militude

Nr 102: Verisi
Sto e. From Above
– Peignoir e. Fast Photo

Sangria Pellini

Sto e. Chocolatier
Hall
– My Intuiton e. Andover

ial Freedom

hittar du på;
Video på hästarna
www.langerud.se

CA NE PA HA NO VE R

Gene

te
Nr 169: Bruna
Sto e. Zola Boko
e. Broadway Hall
– Lights on Broadway

Nr 273: Financ
Hingst e. The Bank
Mirchi
– Chi Mearas e. Raja

Zon

Nr 267: Noble
Sto e. From Above
Star
– Berlock e. Look de

Barolo Gene

Nr 262:
h
Hingst e. Maharaja
e. Andover Hall
– B.R.Char’s Flicka

Nr 95:

Fr
ed
ag

To
rsda
g

presente

Zon
Nr 285: Ninja
Sto e. Uncle Lasse
Hall
– Darling U.M. e. Cantab

Hambo- och
Elitloppsn
stam62! 68 Torbjörn • 070-627 02 40 Madele
ehamn • 070-511

Hanover e. Mr Lavec
Kristin
e. Muscle Hill - Cressida
Född •2012.
uds Gård
Långer
st: 5–7–3.
6 – 32
*1.09,1a – $338.90

, Uncle
mot hästar som Pinkman och
ll
tävlade i kulltoppen
Canepa Hanover
var extremt talangfu
Brief. Canepa Hanover i Peter Haughton Memorial,
Lasse och Mission
tvååring. Han var med
Futurity. Största segern
debuterade i juni som
onian som Kentucky
Canepa Hakvalade till såväl Hamblet
vid seger på 1.09,1!
som
och rekordet sattes
som treåring och 1.09,3
kom i Simcoe Stakes
1.09,1
tvååring,
som
som Glidemaster!
nover noterade 1.11,3
har lämnat såväl Nuncio
fyraåring! Hans möderne

Bokning: 3.000 kr.
kr.
Levande föl: 35.000
Tillgänglig med
transportsperma.

CL AS SIC PH OT O
Winner
Winner e. American
e. S.J.’s Photo - Classic – 24 st: 11–5–3. Född 2002.
kr
1.08,9a – 9.731.997

miljoner
som tjänat över tio
två avkommor i Sverige kr, och Elitloppsvinnaren
Classic Photo har
78
Face, *1.09,0a – 13.659.1
rr har även vunnit
kronor, Mosaique
– 16.143.364 kr. Ringosta har Classic Photo
Ringostarr Treb, 1.08,2a
l! I USA
sto,
Hugo Åbergs Memoria
innan Classic Martine,
Olympiatravet och
ordhållar
världsrek
jonärer;
28.
lämnat tre dollarmil
och Zooming $1.076.1
Picture $1.187.622
$1.197.281, Take My

Välkomme
DO NATO HA NO VE R Sverigetill2020!
n

e. Donerail
e. Andover Hall – D.Train19-1-2. Född 2004.
– 22 st:
*1.08,5a – $3.058.058

Yankee
ks Hanover e. Muscles
e. Cantab Hall – Fireworkr – 20 st: 11-6-1. Född 2006.
1.09,2a – 13.734.754

Bokning: 5.000 kr.
kr.
Levande föl: 50.000
Tillgänglig med
transportsperma.

Fulltecknad
direkt
första året!

naren
hambletonian-vin
lämnar superstjärnor;
(3)1.08,5a •
Explosive Matter
en Phaetosive, sto,
0 kr,
$3.009.653, kulltopp
Pinkman, 1.08,0a •
of Truth, 1.09,6 • 5.903.40 Matter
e
ionsvinnaren Policy
$952.264, gulddivis
• 5.210.412 kr. Explosiv
Love Matters 1.09,7a
första säsongen i Sverige
samt avelshingsten
t (95) antal ston under
begränsa
ett
emot
ta
fick
ad.
och blev snabbt fullteckn

GO OG OO GA AG AA
Trotter e. Veeba Rova
e. Cams Rocket – Kora’s st: 15–1–0. Född 2009.
– 23
*1.08,9a • $665.000

”något” men
inte var anmäld till
på 1.12,1
var ett fenomen som
Googoo Gaagaa
som tvååring vann
slog igenom när han
till 1.08,8
ändå vann ”allt”. Han
sänkte världsrekordet
med 41 längder! Han
Share på 1.09,8! Goopå 800-metersbana
or).
onian-vinnaren Market
innan han fällde Hamblet at totalt med kullen född 2016 (25 avkomm
ok
dominer
Bythebo
har
rium,
goo Gaagaa
Travkrite
0 kr, vann Svenskt
ingslöpning!
Power 1.12,3a • 5.348.00
Uppfödn
Svensk
hem
0 kr, tog
1.11,8am • 2.805.30

Broline samling 420x297

4
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e. Tagliabue
e. Yankee Glide – Jambo
2002.
– 22 st: 13–1–3. Född
1.10,0a – $902.354

absolut
4 kr, tillhör landets
Sound, *1.09,2a • 7.535.21när han dundrade runt alla i
E3-vinnaren Heavy
stort
talangSound imponerade
bästa hästar. Heavy
meter. En av de största
ifjol på 1.09,2a/1.609
åren är Walner
Prins Daniels Pokal
travsport de senaste
fram i amerikansk
starna. Han
erna som kommit
av de hetaste avelshing
en
är
numera
, som
världs1.08,6a • $567.652
position har han på
som morfar. Samma
har Ken Warkentin
$1.820.071!
Hanover, 1.08,6a •
rekordhästen Emoticon

Victory e. Valley Victory
2004.
e. Andover Hall – Marita’s
– 24 st: 9–4–1. Född
1.11,1a – $409.365

Bokning: 3.000 kr.
kr.
Levande föl: 29.000
Tillgänglig med
transportsperma.

EXPLOSIVE MATTER

Rekordhäst

TIN på alla
Ohlzon, Långeruds Gård
KE N WA RK ENMadelen
positioner!
QU ITE EA SY

Med
gener för
Elitloppet!

Shake It
r! Bland dessa finns
The
har lämnat 156 miljonäre
Donato Hanover
Out, Uncle Lasse, Solvato,
, D’One, Check Me
och bland
Cerry, Double Exposure
är ständigt aktuell
och många fler! Han
kullens
i Svampen och är
Bank, Pojke Kronos
r som
r hade Sayonara lekstuga
2019 års tvååringa
Hanover sex treåringa
Donato
hade
och
I USA
har flyttat till Sverige
drottning så här långt.
2019! Donato Hanover
miljonen
över
tjänade
Broline 2020.
står uppstallad på

”Att annonsera hos Travronden är ett måste i
samband med alla unghästauktioner. Vi får
alltid bra hjälp med produktionen och märker att
många uppskattar annonserna, som är ett bra
hjälpmedel för potentiella köpare.”

Bokning: 5.000 kr.
kr.
Levande föl: 50.000

Tack alla
stoägare –
fullbokad!
Bokning: 4.000 kr.
kr.
Levande föl: 44.000
Tillgänglig med transportsperma. FULLBOKAD 2020

Ingen bokningsavgift!
kr.
Levande föl: 25.000
Tillgänglig med transportsperma.

Derbyvinnare två
år i följd!

över de
upp på tio-i-topp-listan
meriter
• 7.164.046 kr tar sig
Moving On 1.09,9a
alla tider! Bland hennes
dda stona genom
innaren Deimos Racing,
vinstrikaste svenskfö
de l’Atlantique. Kriteriev
Broline,
kals-vinnaren Poet
finns triumfen i Prix
kr samt E3- och Kungapo
Easy är pap1.11,1a • 6.119.273
kulltoppen. Quite
kr har tävlat i absoluta
och Cokstile!
B.R.
1.10,2a • 4.142.916
Gretzky
i Norge två år i följd;
pa till Derbyvinnaren

TW IST ER BI

e Bi e. Lemon Dra
e. Varenne – Lorrain
2012.
kr – 57 st: 21–8–5. Född
1.08,4a – 11.748.276

Bokning: 3.000 kr.
kr.
Levande föl: 29.000
Tillgänglig med
transportsperma.

Världsmästare med
toppgener!

et) i stor stil på världsreInternational (VM-lopp
världsTwister Bi vann Yonkers – på 800-metersbana! Det tidigare
så
meter
kordet 1.10,7a/2.011
lopp utvändigt ledaren
på 1.11,5. Trots ett
grym
Twister Bi hade en
rekordet hade Resolve
till överlägsen seger.
la Mayenne
stack Twister Bi undan
Grand Prix, Prix de
vinster även i Oslo
var tvåa efter Readly
Han
femåringssäsong med
pp.
Ulf Thoresens Minneslo
Jubileumspokal.
på Vincennes och
(från dödens) i Solvallas
meter
.140
Express på 1.10,0a/2

VIC TO R GI O

Bokning: 5.000 kr.
kr.
Levande föl: 50.000
Tillgänglig med
transportsperma.

Ready Cashhingst med
toppstam!

”Vi märker definitivt av våra annonser
i Sportdelen uppmärksammas.”

Jet e. Pine Chip
e. Ready Cash – Ilaria
7 • Född 2014.
1.09,0a – $177.94

Victor Gio
bli ett toppnummer.
Eagle
ingredienser för att
Cash, endast Bold
Victor Gio har alla
te hingsten efter Ready Ilaria Jet var en undanär den tredje snabbas
Mamma
Allehar travat fortare.
Hon vann Gran Premio
och Readly Express
en miljon euro intjänat.
Elitloppsförsök
3-åring
som
tagshäst med över
e
Gran Premio Nazional
83.865!
vatori som 2-åring,
Tony Gio 1.10,4/€8
lämnat
även
har
som 6-åring! Hon

Avkommorna är
startberättigade i
Breeders’ Crown.

0325-61 15 00
070-216 72 37

Bokning: 3.000 kr.
kr.
Levande föl: 30.000
Uppstallad i Italien 2020,
tillgänglig med
transportsperma.

Tommy Norén, stuterichef på Stuteri Broline

Broline
Tommy Norén
Jonas Carlén

070-216 72 36

tommy@broline.se
jonas@broline.se

.SE

WWW.BROLINE

2020-02-10 09:01

TRAVRONDEN DIGITALT

TRAVRONDEN.SE
Sveriges digitala travsajt.
Travronden är nyhetsledande på travsport sedan 1932.
Vi ger dig de senaste och viktigaste nyheterna, de djup
gående reportagen och den granskande journalistiken.
Med oss kommer du närmare hästarna, människorna,
sporten och spelet. Allt på dina villkor.
63.000 unika besökare per vecka
www.travronden.se

TRAVRONDEN NYHETSBREV
Travrondens nyhetsbrev går ut en gång om dagen och
fokuserar på väl utvalda nyheter och reportage som publiceras
på Travronden.se. Nyhetsbreven går ut till ca 39.000 motta
gare och öppningsfrekvensen ligger runt 21%.
39.000 prenumeranter av nyhetsbrevet.

5
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DIGITALA ANNONSER, FORMAT OCH PRISER
Webb
Annonsformat

Pris per vecka

Format desktop

Format tablet

Format mobil

20.000 kr/dag

1920x1080 px*

–

320x480 px**

Panorama

40.000 kr

980x240 px

Spalt

10.000 kr

300x250 px

–

–

Modul (övre)

25.000 kr

630x250 px

468x240 px

320x320 px

Modul (mellan)

10.000 kr

630x250 px

468x240 px

320x320 px

Modul (nedre)

5.000 kr

630x250 px

468x240 px

320x320 px

15.000 kr

300x250 px

300x250 px

300x250 px

Takeover

Insider

Nyhetsbrev
Annonsformat

Pris per utskick

Format

Modul topp

17.000 kr

1400x600 px

*

Modul

15.000 kr

1400x600 px

**

Panorama

Samtliga priser är angivna exkl moms.
Safe area desktop: 1260x660 px
Safe area mobil: 320x460 px

Spalt
Insider

Modul övre

Takeover

Modul mellan
Modul nedre

Desktop

Desktop

Modul topp
Panorama

Modul

Mobil

6
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320x320 px

Modul topp

Takeover

Mobil

Modul

Nyhetsbrev

Modul

Nyhetsbrev

DETTA ÄR EN ANNONS

FRISKVÅRD ÄR
FRAMGÅNGSRECEPTET

DETTA ÄR EN ANNONS

CONTENT OCH
NATIVE-ANNONSERING
Skapa leads och bygg varumärke
i våra kanaler.
Vi hjälper dig att göra professionella och kreativa content
marketinglösningar anpassade för både våra och era
egna mediekanaler, inklusive tv-produktioner i vår egna
VR-studio. Allt producerat av ett team som lever och andas
trav och som förstår hur du kan kommunicera med din
målgrupp för att nå bästa effekt.

BEHÖVER
ÄR PROFFS OCH
”VÅRA HÄSTAR
SOM EXEMPELVIS
SAMMA BEHANDLING ELITNIVÅ. PHARMALIGHT
PÅ
FOTBOLLSSPELARE
ROGRAM.”
RA FRISKVÅRDSP
HAR ETT JÄTTEB

det
Derbyhelgen fanns ut
upp för fullt inför
kika
att det laddades
kan från sina boxar
BLENTARP. Trots
ning. Hästarna
Lugauers anlägg
i Skåne.
vi befinner oss
ett lugn över Stall
av Grosbois fast
och vi får en känsla

H

melär finns ett samarbete vid
lan ett växande företag den
och
namn Pharmalight
ren ”Conetablerade Jägersroträna
ni” Lugauer.
ett litet famil– Pharmalight är
av ett gott
jeföretag som omges
resultat och har
rykte. Vi har goda
i hela 17 länder. Vi
behandlat hästar
på mästerskap och
har funnits med
Vi
veterinärer.
vi arbetar ihop med
kunder, vilket
ger service till våra
tioner, säger
leder till rekommenda
Kicki Odell.

Jag har arbetat
en lång utbildning.
i fyra år och har
med Pharmalight
håller bra och
upplevt att hästarna
Vi får bra inforär fräschare längre.
status och kan
mation om hästarnas
information från
arbeta därefter via
Pharmalight.

.

Photizo professional

”Värt att investera”

tränaren om
Gång på gång berättar
för honom att hans
hur viktigt det är
i åldrarna.
hästar kan tävla upp
a träning– Jag kan individanpass säsongtill några
en, vilket kan leda
. Hästarna
er extra på tävlingsbananflera tillfälvid
kan dessutom starta
investera i friskBlivit förbättring
len. Det är värt att
gång på gång hur
ett bra koncept. Vi
Kicki poängterar
vården och det är
med proär och hur mycket
viktig friskvården
i stallet arbetar dagligen
får allspara:
Efter tuffare jobb
pengar det finns att
är att dukterna.
på sig.
– Pharmalights målsättning
tid hästarna ett magnettäcke och
snabbare
prestera på topp.
går
ska
en
hästar
Connis
Återhämtning
bättre.
komplement till
tål de tuffare jobben
mot
Vår friskvård är ett
är alltid hästarna
MRM, blått ljus,
länge har alltid
bakterier.
veterinärvård. Friskvården . Frisk- Att hästarna får tävla
multiresistenta
och jag tänker
billigare än veterinärvård
varit viktigt för mig
viktig och leder
Lugauer.
vården är så pass
långsiktigt, säger
vilket då gör att
hästar,
hållbara
till
på tävlingsKundservice online
Connis hästar presterar
sofinns tillgängligt på
banan.
men Pharmalight
kritisk,
Conni var tidigare
arbetet ciala medier.
erbjuder ”free
– Pharmalight
har sett att det regelbundna
Vi har
till alla kunder.
givit förbättring.
helpdesk”
att ge mina
där vi ger
– Jag strävar efter
en öppen facebooksida till kliniska
friskvård som
och länkar
hästar så mycket
är proffs och information
inte med produkdet går. Våra hästar
studier. Vi växer
En viktig
behandling som
de inte fungerar.
behöver samma
med
e på elit- ter om
är samarbetet
Ljusbehandling
exempelvis fotbollsspelarett jättebra bit för Pharmalight
har
Photizo Vetcare.
utövare, berättar
nivå. Pharmalight
med professionella
Min personal
friskvårdsprogram.
Kicki.
det behövs inghar utvecklats och

tid och ”Conni”
t under fyra års
arbetat med Pharmaligh
är fräschare längre.
Stall Lugauer har
håller bättre och
sett hur hans hästar

Pharmalight –

Photizo Vetcare

har

& Activo-Med

förr ca
– Framtidens hemapotek
billigare (kostade
Photizo Vetcare
du
g har nu blivit betydligt Har du råd att äga häst, har
Pharmalights ljusbehandlin
för LED
kr (inkl. moms).
för dagen 3.600
är en enhet framtagen Enheten
90.000 kr) och kostar
Photizo Vetcare
kor, etc.
en Photizo Vetcare.
katter, får, grisar,
via
också råd med
Hästar, hundar,
på batteri och laddas
av djur i hemmet.
,
att använda. Drivs
ljusbehandling
vid smärttillstånd
portabel och lätt
för behandling
är kraftfull, effektiv,
annat användas
Vetcare kan bland
adapter. Photizo
och stela muskler.
inflammationer
sår, svullnader,

täcket.
använder det keramiska
med Conni.
Alla stallets topphästar
Spartan Kronos
Här på bilden vackre

ssagetäcke
e som
Activo-Med Magnet-/Ma
och massagetäck
pulserande magnetstyrs via
Ett kombinerat
ett. Båda systemen
unika system till
på marknaden.
kombinerar två
t. Detta är unikt
och den pulseranen och samma kontrollenhe
massagefunktionen
Styrningen av både terapin sker från samma integrerade
etiska
uppnås.
de elektromagn
maximal effekt
säkerställer att
och ger
kontrollenhet, detta välja vilka zoner som ska aktiveras
själv
behandlingar till
Användaren kan
att kunna skräddarsy
problemområden.
användaren möjligheten
beroende på specifika
varje enskild individ
besök:
För mer information
www.pharmalight.eu
alight
www.facebook.se/pharm

TM

.se

Bland våra kunder finns både stora och mindre företag som
t ex ATG, Svensk, Travsport, Svensk Galopp, Menhammar,
YesBox, France Trotting och Wången.

MILE MEDIA
Innehållsproduktion för hästsport och spelbranschen.
Vi har en egen modern VR-studio och en bilddatabas med över 500 000
digitala bilder och ett negativ-arkiv med över 1,5 miljoner bilder där svensk
travsports historia finns samlad sedan tidigt 1900-tal. Oavsett om det
handlar om rörlig media, stillbilder, digital utveckling eller print finns vi för dig.
www.milemedia.se
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KONTAKT
Petri Johansson
0720–76 90 22
petri.johansson@milemedia.se

KONTAKT
Med ett brett kontaktnät och brinnande
intresse för både sport och spel kan vi
hjälpa just Er att hitta rätt väg för att
synas på bästa sätt. Tveka inte att
höra av dig till någon av oss.
Markus Jalsborn

Mediesäljare
0735-05 99 45
markus.jalsborn@trmedia.se
Johan Bergman

Mediesäljare
0735-05 99 07
johan.bergman@trmedia.se

NÄR DU SKA SKICKA ANNONSMATERIAL
ANNONSMATERIAL MAILAS TILL: markus.jalsborn@trmedia.se
LÄMNINGSTIDER
Print:
Fredag veckan innan.
Webb:
Minst 3 arbetsdagar före
publicering (5 dagar för
specialformat).
WEBB - FILTYPER
JPG, GIF, PNG (redirect med HTML5).
PRINT - FILTYPER
Annonser måste vara sparade som
PDF-fil eller EPS-fil. PDF-annonser
ska vara i version PDF 1.3, komp
atibla med Acrobat 4. PDF-filen
måste gå att konvertera till EPS
med bibehållen kvalitet.
PDF-filer ska vara gjorda efter
Tidningsutgivarnas (TU) specifika
tion för PDF:er till dagspress.
TU har en ”inställningsfiler för
nedladdning”, se ”TRYCK”.
EPS-filer sparas i Level 1, 2 eller 3.
FORMAT
Dokumentformatet på den fil som
lämnas ska ha exakt samma storlek
som den bokade ytan för annonsen
(bredd x höjd i mm; 3 mm utfall för
helsides- och uppslagsannonser.
(3 mm utfall till höger på annons
förstasida).
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BILDER
Bilder i annonsen måste monteras
högupplösta och vara inkluderade
i EPS- respektive PDF-filen.
Upplösningen på bilderna ska vara
minst 240 dpi för tidningen.
FÄRGER
Svartvita annonser får inte inne
hålla några färgobjekt.
Färgannonser får endast bestå
av CMYK-färger. Färger från andra
färgsystem måste konverteras
innan de skickas, då endast
CMYK-färger används vid tryck av
tidningen. Ansvar för färgnyanser
som blivit fel vid konverteringen
från annat färgsystem ligger hos
leverantören.

TRYCK
Annonsen ska vara anpassad för
aktuell tryckmetod. Utförlig infor
mation om anpassningar för dags
press finns på www.dagspress.se.
ICC-profiler för våra tidningar:
www.stibocomplete.com
TRYCKERI
Stibo Complete
641 39 Katrineholm
Att. Diddi Mikai
Tel: 0150-750 00 Fax: 0150-134 15

ICC-profiler för konvertering till
CMYK-färger finns att hämta på
TU:s webbsida www.dagspress.se.

EV. ÖVRIGA KOSTNADER
Foton i annonser faktureras
normalt från respektive fotograf.
TR Medias egna bilder faktureras
separat.

CHECKLISTA
Se över ditt material,
kontrollera föjande:

TYPSNITT
Alla typsnitt i annonsen, även i
logotyper, ska inkluderas i filen.

att filen bara innehåller
fyra färger.
✔ att alla typsnitt är
inkluderade
eller gjorda som banor.
✔ att bilder i annons
en har
rätt upplösning.
✔ att annonsens sto
rlek överens-
stämmer med den bokade
ytan.
att uftall finns på helsidesa
nnonser
och annons på förstassidan
.
✔

PDF-filer inkluderar typsnitt om
det är inställt i profilen för det
program som skapar PDF:en. För
EPS-filer rekommenderar vi att alla
typsnitt görs om till banor.
Undvik typsnitt i formaten Open
Type eller som är CID-kodade samt
egenproducerade typsnitt.

KOSTNAD
ANNONSPRODUKTION
Helsida: ca 2.000 kr
Halvsida: ca 1.200 kr
1/3-sida: ca 1.200 kr
1/4-sida: ca 800 kr
Moms tillkommer på priserna.
Betalningsvillkor: 20 dagar netto.

✔

