Inspire

Din hälsoguide för kropp, sinne & själ

Annonsalternativ och priser 2019

Kropp

Sinne

Själ
För annonsering kontakta info@inspireyourlife.se

Inspire
Annonspriser och erbjudanden
INTERVJU ERBJUDANDE
Vi erbjuder några få intervjuer i varje nummer
- Halvsides intervju och halvsida annons 7000 kr
- Helsides intervju och helsides annons, uppslag 9500 kr

FLER ERBJUDANDEN
50% rabatt
Du får 50% rabatt om du bokar en annons i fyra nummer i rad.

Intervju + 50% rabatt

För annonsering och mer information mejla
info@inspireyourlife.se

Du får en intervju och 50% rabatt om du bokar en helsides eller halvsides
annons i fyra nummer i rad. Intervjun är på ca 1 sida och publiceras i det
nummer där du har din fjärde annons eller i önskat nummer i mån av plats.

UTGIVNINGSDATUM 2018-2019
Vinternumret 18 december
Vårvinternumret 21 februari
Vårnumret 18 april
Sommarnumret 18 juni
Höstnumret 19 september
Vinternumret 26 november

(deadline annons 15 nov)
(deadline annons 21 jan)
(deadline annons 18 mar)
(deadline annons 18 maj)
(deadline annons 19 aug)
(deadline annons 26 okt)

ANNONSPRISER

Annons storlek		
			
HELSIDA		
HALVSIDA 		
FJÄRDEDELSSIDA
ÅTTONDELSSIDA

moms tillkommer med 25%

Pris per nummer
16 000 kr
8 500 kr
4 900 kr
3 200 kr

Pris vid bokning
av fyra nummer i rad
8000 kr
4 250 kr
2 450 kr
1 600 kr

Inspire
Annonsstorlekar
ANNONSSTORLEK 		Bredd (mm) x Höjd (mm)
Helsida med utfall				
Helsida med ram				

216 x 303
175 x 252

Halvsida 					

175 x 123

Fjärdedelssida					
Fjärdedelssida liggande 			

85 x 123
175 x 59

Åttondelssida 					

85 x 59

VIKTIG INFORMATION
Du behöver mejla oss ett av följande:
- Högupplöst PDF (300 dpi)
- Högupplöst JPEG (300 dpi i CMYK färger)
obs ingen rich black text
Annonsören ansvarar för att annonsmaterial är korrekt
insänt.

Helsida

1/2

1/4

1/8

1/8

Inspire
Vår intention
Vår intention
Vår intention är att sprida medvetenhet, inspiration, konkreta verktyg och visdom till våra
läsare så att de kan få än mer tillgång till sin inre vidsom och leva ett liv i harmoni, glädje och
balans.

HJÄRTATS

visdom i vardagen

Gregg Braden

Vi når ut
Inspire når över 50 000 läsare och utkommer med fyra nummer 2018. Tidningen finns att
köpa i Pressbyrån, Coop, Ica samt i välsorterade hälokost och livsstilsbutiker. Inspire finns
även i Finland och Norge. Tidningen finns även i digitalt format genom Readly.

Våra intervjuer
Vi har alltid flera inspirerande intervjuer med välkända författare, forskare, inspiratörer inom hälsa,
personlig utveckling och själslig transformation. Vi försöker finna vad det är som gör just deras budskap viktigt för andra, hur deras egen personliga resa började, de insikter de har fått till sig under
vägen samt hur allt detta har förändrat deras liv.
Vi har intervjuat flera ledstjärnor såsom Neale Donald Walsch, Brian Weiss,
Brandon Bays, Byron Katie, Denise Linn, Mike Dooley, David Hamilton, Kyle Gray, Barbara de Angelis,
Christiane Northrup, Sonia Choquette, Sanna Ehdin, Ma Oftedal Malin Berghagen, Maria Boox,
Björn Natthiko Lindeblad och Peter Ljungsberg.

Möt den holistiska
läkaren

Christine Page

Artiklar
Våra artiklar visar vägen framåt till ett mer harmoniskt, glädjefyllt liv på alla plan.
Ledande experter delar med sig av de verktyg och insikter som verkligen har hjälpt dem i livet.
Det finns så mycket kunskap idag som vi kan ta hjälp av och börja använda här och nu. Vi har
haft artiklar från Gregg Braden, James Van Praagh, Iyanla Vanzant, Esther Hicks, Birkan Tore,
Sanna Ehdin Anandala och många fler.

Pranayamas
hälsoeffekter

Gyandev McCord

