
Utgivningsplan 2023 Annonsbeställningar
Nr Annonsbeställning Sista materialdag Distribution Thomas Jönsson

1 fre 17 februari ons 1 mars cirka 17 mars Mobil: 0708-20 46 37

2 fre 19 maj ons 31 maj cirka 16 juni E-mail: thomas.jonsson@thoj.se  

3 fre 1 september ons 13 september cirka 29 september

4 fre 17 november ons 29 november cirka 22 december

Betodlaren trycks i 2 000 exemplar och kommer ut fyra gånger om året.

Betodlaren

Välkomna till ett nytt år
med Betodlaren
Vi är glada att ha er som annonsör i vår tidning.

Balansen mellan artiklar med högt läsvärde och 
relevanta annonser är mycket uppskattad av våra 
läsare. Som en av våra annonsörer är ni en nyckel för 
att vi ska lyckas med denna bedrift.

En undersökning som Betodlarna och Nordic Sugar 
genomförde under februari 2022 visade att 80 % av 
de betodlare som svarade menade att Betodlaren 
är ”viktig” eller ”mycket viktig” för inhämtandet av 
kunskap till sin betodling. Det bekräftar även tidi-
gare undersökningar av tidningens anseende hos 
betodlarna.

För er information har Anders Jönsson, som sålt våra 
annonser under lång tid, avsagt sig detta uppdrag 
hos oss.

Annonsförsäljningen tas inför 2023 över av Thomas 
Jönsson. Thomas är välbekant med vår tidning, då 
han har jobbat med layout och produktion under 
många år. Thomas når ni på tel 0708-20 46 37 och 
mail thomas.jonsson@thoj.se.

Önskar ni hjälp med att anpassa befintligt annons-
material till Betodlarens format kan Thomas även 
hjälpa till med detta.

Vi kommer behöva genomföra en mindre höjning 
av annonspriserna för att täcka ökade kostnader 
för tryck, produktion och distribution. Dessutom 
har prisnivån legat oförändrad under lång tid. Vår 
förhoppning är att förändringarna inte är större än 
att de motsvarar utbytet ni får genom att synas i 
Betodlaren.

För att gynna våra trogna annonsörer i Betodlaren 
kommer vi på ett tydligare sätt premiera detta med 
rabatterat pris för er som redan inför nummer 1–2023 
bokar annons i flera nummer under året. Alternativt 
om ni bokar flera annonser i samma tidning. 

Vi ser fram mot ett nytt år tillsammans med er i 
Betodlaren. Thomas kommer inom kort kontakta er 
inför årets första nummer.

Johnny Andersson, styrelseledamot i Betodlarna 
och ansvarig utgivare



Annonsformat Tekniska uppgifter
Uppslag 330 x 235mm 

(utfallande 336 x 241)
Tryckförfarande Offset

Raster 133-170 linjer

Helsida 165 x 235mm 
(utfallande 171 x 241)

Annonsmaterial Digitalt via mail i högupplöst pdf-fil.  
Vid frågor eller önskemål om färgprofil (ICC) 
kontakta Thomas Jönsson, se nedan.

Halvsida 165 x 117,5mm 
(utfallande 171 x 120,5)

Banner 165 x 30mm Annonsbeställningar Thomas Jönsson, tel: 0708-20 46 37
thomas.jonsson@thoj.se

Betodlaren


