
Horisont – Gotlands nyhetsmagasin fokuserar på undersökande journalistik, fördjupningar och människoöden. Om Gotland och gotlänningar, på Gotland och i världen. 
Horisont är helt oberoende av politiska eller andra intressen och ges ut sex gånger per år av det gotländska bolaget och förlaget H Press AB. Magasinet är till största delen prenumererat 

men säljs också via ett 30-tal återförsäljare runt om på Gotland och ombord på Gotlandsbåtarna. 

redaktion@hpress.se | www.horisontmagasin.se | www.facebook.com/horisontmagasin | www.instagram.com/horisontmagasin

Antalet Horisontläsare ökar, och snart lanserar vi en ny och förbättrad hemsida som kommer att 
öka vår digitala närvaro – och därmed bidra till att vi når ännu fler. Under de senaste månaderna har vi 
också fått en markant större läsekrets på nationell nivå tack vare flera uppmärksammade artiklar som 
nått nationell spridning. 
     Häng med, haka på Horisont i sommar du också – och gärna även i höst, förstås. Dina annonser 
hamnar i ett trovärdigt sammanhang med högt anseende och lång lästid, med högkvalitativt papper 
och tryck, och du når ut till Horisonts trogna läsare som alla har en förkärlek för  Gotland och som 
 värnar det lokala. Ju fler annonser du tecknar, desto lägre blir styckpriset. 

HÄNG MED i Gotlands nyhetsmagasin Horisont I SOMMAR! 

ANNONSINFO
H O R I S O N T  –  G O T L A N D S  N Y H E T S M A G A S I N

(Priser och annonspaket gäller till och med 2021-12-31.)

SNART MEDMÖJLIGHET TILLDIGITALMARKNADS-FÖRING!

KONTAKT: Chefredaktör Christer Bjöhle | christer@hpress.se | 070-288 52 28

DIGITAL 
MARKNADSFÖRING 

ingår utan extra kostnad 
under återstoden av 2021 för den som 

väljer något av de grönmarkerade 
annonspaketen. 

Horisont lanserade kring midsommar 
2021 en förbättrad hemsida; arbetet med 

denna pågår ännu, bland  annat genom 
att alla tidigare artiklar digitaliseras 

och blir sökbara på hemsidan,
men redan nu finns därmed 

möjlighet till digital 
annonsering.

* Eftersom hemsidan är under omgörning är annonsformat etc ännu 
inte spikade, ej heller exakt tidsplan för när digital annonsering är 
möjlig. Detaljer för de annonsörer som är aktuella digitalt kommer 

därmed att diskuteras fram löpande med respektive annonsör. hHORISONT
G O T L A N D S  N Y H E T S M A G A S I N

PRISER (kronor exklusive moms) :
 Annons- Antal annonser (Horisont ger ut sex nummer under 2021) :
 storlek  1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 nr 6 nr
Åttondel 1 200 2 300 3 300 4 200 5 000 5 700
Kvartssida 2 300 4 500 6 600 8 600 10 500 12 300
Halvsida 4 500 8 800 12 900 16 800 20 500 24 000
Helsida 8 500 16 500 24 000 31 000 37 000 42 000
Uppslag 16 000 30 500 43 500 55 000 65 000 73 500

Annonser skickas som pdf, jpg, eller annat tryckbart, högupplöst format, i 300 dpi, till annonsera@hpress.se.

FORMAT:
Uppslag:
340 x 240 mm
+ 3 mm utfall

Helsida:
170 x 240 mm

+ 3 mm utfall

Bred 
halvsida:
170 x 115 mm
+ 3 mm utfall

Hög 
kvarts-

sida:
80 x 115 

mm

Hög halvsida:
80 x 240 mm
+ 3 mm utfall

Åttondelssida:
80 x 55 mm

Bred kvarts-
sida: 170 x 55 mm


