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26 februari - 3 mars
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Format & priser
För samtliga format gäller 
+3 mm åt alla håll vid 
utfallande annons

Helsida  7 500 kr
Baksida 15 000 kr
Insida pärm 10 000 kr

Halvsida 5 000 kr 

Alla priser exkl moms

Deadline material 
måndag 4 februari

Prislista - annonsering i  
Bruksprovskatalogen 2019

Bruksprovet arrangeras vecka 9, 
26 februari - 3 mars på Flyinge Kungsgård
Bruksprovet för hingstar är avelssveriges höjdpunkt. Under bruksprovet testas 
hingstar i åldern 3-5 år, samt äldre hingstar med tävlingsmeriter eller hingstar 
som har visats god förärvning i ett utländskt avelsförbund. De hingstar som 
klarar testets nålsöga godkänns för avel i SWB, svensk varmblodig ridhästavel. 
Intresset för bruksprovet är stort då landets uppfödare alltid är på jakt efter att 
hitta bra hingstar till sina ston. Avelssäsongen i Sverige startar i mars och håller 
på fram till mitten av augusti. 

Hingstklasser på bruksprovet
I samband med 2019 års bruksprov arrangerar Swede Horse hingstklasser i 
dressyr och hoppning. Intresset för att se våra avelshingstar i tävling har ökat 
stort på senare år och detta är ett ypperligt tillfälle för hingstägarna att visa 
och marknadsföra sina hingstar. Förfrågan går ut till landets alla hingstägare 
som, förutom möjligheten att visa sina hingstar inför avelssäsongen, tävlar om 
prispengar och fina hederspriser. 

Katalogen
Bruksprovskatalogen är på ca 90 sidor i format A5, dvs 148x210 mm med 
limbunden rygg. Den innehåller utförlig information om provets hingstar samt 
intressanta artiklar om avel och SWB-hästar. Katalogen skickas till samtliga 
plusmedlemmar i SWB (ca 1 000 st) samt finns till försäljning under bruksprovet 
och används flitigt under hela veckan. Den sparas gärna hemma i bokhyllan och 
bläddras i även efter årets bruksprov.

Målgruppen
Bruksprovskatalogen når till 100% en målgrupp som är seriöst intresserad av 
hästar och avel. Målgruppen har hästar antingen som yrke eller som ett mycket 
stort fritidsintresse.

Boka annons
Annonsförsäljning via SWB samt Tomat Annons & Reklambyrå
Lottis Levin, lottis.levin@swb.org, tel. 046-646 58, 0704-82 17 40
Tobias Hansson, tobias.hansson@tomat.se, tel. 046-13 74 02, 0708-42 11 07

Annonsmaterial
Tryckoptimerad pdf-fil (utfallande annonser skall ha +3 mm utfall). 
Färger i CMYK och bilder i minst 300 dpi upplösning.
Annonsmaterial mailas till: pia@trolleberg.se

Produktion
Katalogen produceras av Trolleberg Dynamic AB
Pia Petersson, pia@trolleberg.se, tel. 0708-16 06 42
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