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DET HANDLAR INTE BARA OM ATT TRÄNA YOGA 
– DET HANDLAR OM ATT LEVA YOGA
Yoga World är Sveriges nya yoga- och livsstilsmagasin, som är till för att 

inspirera och skänka energi till såväl blivande som fullfjädrade yogis. Med 

Yoga World vill vi ge våra läsare ett mer aktivt och tillfredsställande liv, och 

fokuserar på både de mentala och fysiska aspekterna av yoga. Vi tar 

avstamp i tusenåriga yogatraditioner, men har samtidigt fokus på vad som 

händer i yogavärlden NU, med blicken riktad in i framtiden. 

Fysisk träning är viktigt för oss, men Yoga World är så mycket mer än ännu 

en hälso- och livsstilstidning. Vårt mål är att underhålla samtidigt som vi vill 

berika våra läsares liv i en omvärld som idag snurrar fortare än någonsin 

tidigare. I varje nummer ger vi både kropp och själ det den vill ha och 

behöver och sporrar våra läsare att ta tag i fysiska och mentala spärrar som 

kanske blockerar dem på vägen till ett mer harmoniskt liv.  

TRYCKT UPPLAGA 18 000ex

DISTRIBUTION Tidsam, Sveriges största återförsäljarnätverk.

A N N O N S F O R M AT  &  P R I S E R
TILLÄGG
Begärd placering : + 15 % 
RABATTER
Vi tillämpar volym- och 
frekvensrabatter. Kontakta 
oss för offert.
BILAGOR
Intresserad av att lägga med 
bilaga i tidningen?  Kontakta 
oss för offert.

2 st á 210 x 297 mm
+ 3 mm utfall på alla sidor

UPPSLAG 27 500:-

210 x 297 mm
+ 3 mm utfall på alla sidor

HELSIDA 19 500:-

A: 190 x 130 mm
B: 90 x 285 mm

HALVSIDA  13 500:-

A B
A: 190 x 62 mm
B: 90 x 130 mm
C: 90 x 62 mm (modulannons)

KVARTSIDA   9 500:-

A
B

TIPS!
Undvik att lägga 
text eller annan 
viktig info så att 
den riskerar att 
hamna i skarven 
mellan de två  
sidorna.

TIPS!
Uppslaget
levereras som två 
separata helsidor 
med utfall på alla 
sidorna.
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A N N O N S M AT E R I A L

KONTROLLERA DETTA: 
Filformat: Högupplöst PDF 300 dpi
Skärmärken: Ja 
Format: Exakt samma storlek som den 
bokade ytan + utfall
Utfall: 3 mm runt alla sidor 
Raster: 150 lpi 
Upplösning bilder: 300 dpi 
Bilder och illustrationer: CMYK eller RGB 
Text: Skall ej ligga närmare än 5 mm från 
sidans skärkant

LEVERANS
Allt annonsmaterial mailas till: 

traffic@dohi.se
Större filer levereras lämpligen med 
Sprend, Dropbox eller liknande.

Mer info och villkor hittar ni på
www.yogaworld.se/hem/annonsera/

GLÖM INTE:
Helsidor och uppslag 

ska levereras med utfall 
och skärmärken.

Annonsering på web 
och i nyhetsbrev!
Ni vet väl om att ni även kan kommunicera 
med målgruppen online? 
Kombinera print och online-annonsering 
till paketpriser.

Kontakta någon av våra säljare för 
ytterligare information.
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