GENERELT
Muligheder for indstik

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, da denne 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 af originalmateriales farver. Forlaget forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod
gældende lovgivning eller på anden måde er uønskede.

Annullering

Annoncemateriale

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

Annoncemateriale sendes iht. aftale med kontaktperson på
Wiegaarden.

Annoncekontrol

Betalingsbetingelser

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

Rettelser og fejl
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.

Ordrer
Ordrer sendes til Wiegaardens kontaktperson via e-mail.

Kontakt
Wiegaarden Media
Blåkildevej 15
9500 Hobro
Telefon: (+45) 98 51 20 66
Telefax: (+45) 98 51 20 06
E-mail: mediehuset@wiegaarden.dk

Wiegaarden Media
GRAPH IC D ESIG N I WEB I PHOTOS I WORDS

Vi tager forbehold for prisændringer og trykfejl i dette mediekit.

WIEGAARDEN.DK · 149122

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.
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ER DU KLAR?
BLUE HORS FARRELL

BLUE HORS ST. SCHUFRO

Fürstenball – Dacaprio – Wolkenstein II
En fantastisk hingst der passer til et bredt udsnit
af hopper og virker i høj grad som forædler.
En sensationel første følårgang.

St. Moritz Junior – Don Schufro – Atatuerk
Et super dressurtalent der
bevægelsesmæssigt præger sit afkom.
Passer godt til Jazz og Ferro blodet.

Verdens-

Odense
Horse
Festival

Hesten
LÆSER DIT
HUMØR

klasse

I BOXEN

RMBLOD

Tema

D A N S K VA R M B L O D S H I N G S T E K Å R I N G

/ Silvester

FAVORIT ASK

BLUE HORS ZALABASTER

CI CI SENJOR ASK

Diamant de Semilly – Darco – Quidam de Revel
Far til præmiehingsten Frontier Ask og far til nr. 1, 4, 7, 8
og 9 ved Unghestechampionatet 2016.
En springhingst af international klasse!

Zack – Alabaster – Donnerhall
En hingst hvor verdens førende dressurblodlinjer
findes i en og samme hingst. De første føl er af
særdeles god type og utroligt ensartede.

Cassini I – Contender – Lord
Far til præmiehingsten Cyrano Ask og til
bedste danske hest ved UVM 2015.
Sejre og placeringer op til 150 cm.

Sådan
bruger du
redskaber i
træningen

CASIR ASK e. Cor de la Bryère – Landgraf I – Capitano  CORNETTINO ASK e. Cornet’s Stern – Chacco-Blue – Contendro I  BLUE HORS DON OLYMBRIO e. Jazz – Olympic Ferro – Sultan

Målet er et

BLUE HORS DON SCHUFRO e. Donnerhall – Pik Bube I – Unkenruf  BLUE HORS DREAMLINE e. Don Olymbrio – Hotline – Don Romantic  BLUE HORS FIRST CHOICE e. Jazz – Negro – Vincent
BLUE HORS HOTLINE e. Hofrat – De Niro – Wendepunkt  LAMBRUSCO ASK e. Landor S – Contender – Furioso II  QUARZ ASK e. Quintero – Caretino – Coriander

SI3* BIG TOUR 145 CM
i Senjor Ask
/ Contender / Lord
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DRF’s årsmøde: Hvor ska’ vi hen du? | Lær af de bedste: verdensstjernen Isabell Werth og Hasse Hoffmann
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Er folden sommerklar? | Stutteri Hove | Profil: berider Michelle Hvid | NADWA – DV’s region i USA
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Blue Hors_Ask ann 1-1 0516.indd 1
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Tlf. +45 65 34 25 65 • Fax +45 65 34 25 15
Tlf. +45 75 88 39 11 * Fax +45 75 88 39 45
Foling og tiden før og efter | Et liv med kronisk hjernerystelse | Mere WWW.BLUEHORS.DK
tid til hesten – disponer din tid
WWW.STUTTERIASK.DK
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Stor
hingstesektion
| Ulf Helgstrand: Vi skal have fokus på rideklubberne
| Sådan
Bogensøvej
254 • DK-5390 Martofte
Tørskindvej 70
• DK-7183bliver
Randbøldu championatsklar
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– Tilmelding kan ske på vores hjemmeside
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Blue Hors Følaften i maj – datoen oplyses på www.bluehors.dk og Facebook
Blue Hors Dressur- og følchampionat 24. og 25. juni
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BLUE HORS ROCKEFELLER e. Rohdiamant – Grundstein II – Akzent II  BLUE HORS VENEZIANO e. Vivaldi – Donnerhall – Pik Bube I  BLUE HORS ZACK e. Rousseau – Jazz – Belisar
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RIDEHESTEN
Magasinet Ridehesten Hippologisk er landets ældste og største
hestemagasin, som henvender sig til alle, der beskæftiger sig med
heste, avl og ridning. Vi gør en dyd ud af ikke blot at levere dybdegående og gennemresearchede artikler, men sørger samtidig for,
at de gennem billeder og layout præsenteres på en professionel,
informativ og inspirerende måde.
Ridehesten er medlemsblad for Sportsrideklubben og Danmarks
største ridehesteavlsforbund Dansk Varmblod, der har HKH
Prinsesse Benedikte som protektor. Hestesektoren omsætter herhjemme for knap 25 mia. kr. årligt, og det er en sektor bestående
af yderst kvalitetsbevidste og købestærke aktører. Som landets
største hestemagasin er Ridehesten i tæt kontakt med de mest
succesrige sportsudøvere, virksomheder og sponsorer samt hele
den store bredde af hobbyryttere og -avlere.
Med Ridehestens stærke position inden for hesteverdenen falder
det derfor også naturligt, at magasinet engagerer sig i ridesporten
og den hestefaglige debat. Ridehestens journalister deltager ved
stævner, seminarer og andre arrangementer i ind- og udland,
men også aktivt som samarbejdspartnere ved diverse events og
arrangementer. Ridehesten er skrevet af hestefolk til hestefolk,
med den målsætning at bibeholde positionen som det foretrukne
seriøse hestefagblad i Danmark.

SPORT Ridehesten dækker stort set alle større ridesportsbegivenheder, hvor danske heste og ryttere deltager. Lige fra OL, VM og EM
til DM og flere stævner på højt plan i både ind- og udland. Det store
netværk og den gode kontakt til rytterne sikrer en dybdegående
dækning med spændende perspektiver og en personlig vinkel.
AVL Dansk Varmblod er Danmarks største ridehesteavlsforbund og
har de senere år været gennem en rivende udvikling, som har ført
til stor international anerkendelse. Avl og økonomi er tæt forbundet
bl.a. med en stor eksport af danske heste til udlandet.
FAGLIGT Hesten som topatlet inden for en sport, hvor det økonomiske aspekt konstant er tilstedeværende, har sat stor fokus på
både sundhed, velfærd og træning. Ridehesten videreformidler
både ny forskning og sætter emner til debat.
PROFILER Imponerende hesteejendomme, internationalt anerkendte ryttere og trænere og avlerhistorier ud over det sædvanlige.
Ridehesten kommer vidt omkring i hesteverdenen og fotograferer,
interviewer og finder de bedste historier.
MÅLGRUPPE Fortrinsvis voksne, selvstændige og købestærke
mennesker med større eller mindre berøringsflade inden for hesteverdenen.

ANNONCESTØRRELSER

2/1 — Modul 1
Opslagsannonce til kant
Mål: 420 x 297 mm
(+ 3 mm til beskæring)

1/3 side — Modul 5
Højformat
Mål: 57 x 270 mm
Til kant: 68 x 297 mm
(+ 4 mm til beskæring)

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

1/3 side — Modul 6
Bredformat
Mål: 182 x 87 mm
Til kant: 210 x 102 mm
(+ 4 mm til beskæring)

1/3 side — Modul 7
Firkant
Mål: 119 x 133 mm
*Begrænset placering

1/2 side — Modul 3
Højformat
Mål: 89 x 270 mm
Til kant: 100 x 297 mm
(+ 4 mm til beskæring)

1/4 side — Modul 8
Højformat
Mål: 43 x 270 mm
Til kant: 54 x 297 mm
(+ 4 mm til beskæring)

1/2 side — Modul 4
Bredformat
Mål: 182 x 133 mm
Til kant: 210 x 148 mm
(+ 4 mm til beskæring)

1/4 side — Modul 9
Bredformat
Mål: 182 x 65 mm
Til kant: 210 x 80 mm
(+ 4 mm til beskæring)

Rubrikannoncer
Rubrikannoncer bliver sat op på
4-spaltede sider, og prisen beregnes
på antal spalter og højden i mm.

1/4 side – Modul 10
Firkant
Mål: 57 x 200 mm
*Begrænset placering

1 spalte
2 spalter
3 spalter
4 spalter
Maks. højde

43
89
136
182
270

mm
mm
mm
mm
mm

Udgiv. dato
Den 1.
hver måned

Deadline
Den 10.
hver måned

Oplag
15.100

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

Pris
20.000
12.850
8.915
6.550
6.025

Frekvens
12 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.

RIDEHESTEN.COM/BANNER
Ridehesten.com, hvor nyheder, stævneresultater mv. formidles
lynhurtigt til de mere end 26.000 dagligt besøgende, blev lanceret
i 2005. I 2012 er den blevet udbygget med en engelsksproget
nyhedsside. En del af nyhederne videreformidles også via Ridehestens Facebook-side, som har over 15.000 ’likes’-tilkendegivelser.
Både på Ridehesten.com og Ridehestens Facebook-side er der en
livlig aktivitet, og begge anses for absolut førende inden for feltet i
Danmark – dertil med flere besøgende fra udlandet.
En meget populær del af Ridehesten.com er muligheden for køb
og salg af heste. Salgsdatabasen er den internetportal i Danmark,
hvor der handles flest heste – lige fra Grand Prix-heste i millionklassen til helt almindelige rideheste, føl, avlshopper, ponyer og hyggeheste. Salgshestene lanceres også uden for landets grænser, via
Ridehesten.coms engelsksprogede hjemmeside.
Ridehesten.com er henvendt til alle hesteinteresserede, både
i ind- og udland. Med det store fokus på elitesport og topnyheder fra både den nationale og internationale hesteverden, så er
mange eliteryttere, trænere, stutteriejere og virksomheder blandt
den trofaste læserskare, som naturligvis også dækker bredden i
den danske hesteverden.

NYHEDER Et konstant vågent øje mod både danske og internationale nyhedsmedier, et omfattende netværk og flere udsendte
medarbejdere ved større arrangementer og ridestævner sørger
for en omfattende, hurtig og højt respekteret nyhedsdækning.
KØB OG SALG Ridehesten.com er dén danske hestesalgsdatabase, hvor der handles flest heste – og det rygtes. En flot og overskuelig præsentation af hestene – også på engelsk til udenlandske
købere – sikrer gode resultater.
FOTO Flere af billederne fra Nordens største fotodatabase kan
ses og købes på Ridehesten.com, ligesom bøger, blade mv. kan
bestilles via webshoppen.
WEB-TV Næsten som at være der selv. Efter flere større hestesportsbegivenheder krydres Ridehesten.com med web-tv-klip,
interviews mv.
MÅLGRUPPE Ressourcestærke mennesker med tilknytning til
hesteverdenen. Fortrinsvis kvinder i aldersgruppen 13-54 år.

TOPBANNER Her kan du være
med i en pulje på syv bannere
med et samlet ugentligt antal
visninger på ca. 750.000. Størrelsen er 930 x 180 pixels, og
prisen er kun kr. 3.500,- pr. uge.

BOKS 1 Dit banner på 300 x 250 pixels
kan for bare kr. 3.000,- pr. uge indgå i
en pulje på syv bannere med ca. 600.000
samlede visninger pr. uge. Dette er det
mest viste boksbanner.

BOKS 2 Samme str. banner på 300 x 250
pixels kan for bare kr. 2.500,- pr. uge
indgå i en pulje på syv bannere med ca.
500.000 samlede visninger pr. uge.

OPSÆTNING Vi hjælper selvfølgelig gerne med opsætning af dit banner, hvis du
fx ikke har et i den rigtige størrelse. Ønsker du et fast billede som banner (JPEGbillede) eller flere billeder, som skifter (GIF-animation), koster det kr. 990,Opsætning af animerede HTML5 bannere koster kr. 1.495,-

ANDRE BOKSBANNERE Længere
nede på siden findes yderligere 6 bannere, som varierer i pris fra kr. 500,- pr.
uge. Størrelsen er den samme, 300 x 250
pixels.

Vi tager forbehold for prisændringer og trykfejl i dette mediekit.

