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BLIV SYNLIG

OVER FOR DEN ØKOLOGISKE LANDMAND
historier, lyse ideer, nye initiativer og fremgang. Men du kan
også blive klogere og få ny indsigt, når vi går tæt på de ømme
punkter.

ØKOLOGI
inspiration til jordbruget
Marts 2019 nr. 2

Formålet med ØKOLOGI –
Inspiration til jordbruget er at
give vores kunder/medlemmer et
fagblad af høj kvalitet med aktuelt og relevant fagligt økologistof, der kan omsættes i praksis
på bedriften.

ØKOLOGI – Inspiration til
jordbruget er Danmarks bedste
fagblad for økologiske landmænd
og andre, der arbejder professionelt med økologi.

Vi byder på 20–24 sider spækket med nyheder, baggrund og
analyser. Du kan læse om det
økologiske landbrugs succes-

I hvert nummer byder vi på
nyheder og baggrund med det
seneste nye for landmanden til
brug i den daglige drift, med de
seneste opdateringer og ny viden
om planteavl, husdyr, teknik og
økonomi. Tre gange om året sætter vi fokus på et udvalgt tema,
som vi behandler nuancereret og
dybdeborende. ØKOLOGI –
Inspiration til jordbruget
udkommer 10 gange årligt.

Udgivelsesplan 2021
Nr.

Frist for indlevering

Udgivelse

1 – 2021

2. februar 2021

23. februar 2021

2 – 2021

23. februar 2021

16. marts 2021

3 – 2021

26. marts 2021

27. april 2021

4 – 2021

27. april 2021

25. maj 2021

5 – 2021

1. juni 2021

22. juni 2021

6 – 2021

6. juli 2021

27. juli 2021

7 – 2021

7. september 2021

28. september 2021

8 – 2021

28. september 2021

19. oktober 2021

9 – 2021

26. oktober 2021

16. november 2021

29. november 2021

21. december 2021

10 – 2021

Kun annoncer med relevans for økologisk landbrug tillades.

ØKOLOGI – Inspiration til jordbruget er Danmarks bedste fagblad for den økologiske landmand – udgives af de
lokale DLBR virksomheder i samarbejde med Landbrug & Fødevarer F.m.b.A., SEGES

Udgiver
Udgives af økologikonsulenterne
under DLBR i samarbejde med
SEGES, Landbrug & Fødevarer.
Ansvarshavende: Linda Rosager Duve, Hanne Børsch, Aase
Holmgaard og Poul Erik Nielsen.
Oplag
800 stk.
Format
Magasin. Trykt hos PE Offset på
Amber Graphic 130 g, som
opfylder kravene for EMAS,
FSC og PEFC.
Annoncepriser pr. 01.01.2019
(bagerst i nyhedsbrevet)
Hel side, farve: 6.378 kr. + moms
Halv side, farve: 3.543 kr. + moms
Kvart side, farve: 2.185 kr. + moms

Rabatter

Hel side
180 x 262 mm

Halv side
180 x 130 mm

Gentagelsesrabat (på standardprisen) ved uændret annonce
i fortløbende numre
2 indrykninger

10 pct. rabat

3 indrykninger

15 pct. rabat

4 indrykninger

20 pct.rabat

Temadag for frilands- og økologiske svineproducenter
Grovfoder og helbred
Slagtesvin leveret til Friland skal have grovfoder. Brug et foder grisene kan lide og gør det nemt for dig selv. Kom og
hør hvordan! Frilandsgrise er lig med godt helbred. Hør eksperters vurdering af frilandsgrises helbred og debatter,
hvad management betyder for grisenes helbred.
Tid:
Sted:
Pris:
Program:
Tilmelding:

Onsdag den 18. november 2015 kl 9.30–15.00 (forud for Frilands årsmøde)
Jysk Landbrugsrådgivning, Majsmarken 1, 7190 Billund
Frilands svineleverandør: Gratis
Ikke leverandør: kr. 1.500,- inkl. forplejning
Se program for dagen her: www.landbrugsinfo.dk/oko-detsker
Senest onsdag den 11. november 2015 til Friland A/S Ina Nielsen, E: inan@friland.dk eller 89192763.
Tilmeldingen er bindende.

Temadagen afholdes af SEGES Økologi i samarbejde med Friland A/S

Storkunderabat
5 pct. storkunderabat ved annoncekøb for mindst kr. 17.000
pr. år.
Al rabat forudsætter samlet
bestilling, og at annoncerne
indrykkes inden for 12 måneder.
Rabatten gælder ikke for de
virksomheder, som bladet samarbejder med.
Materiale
Priserne er baseret på færdige
trykklare annoncer.
Annoncer modtages som
• EPS, hvor såvel billeder som
skrifttyper er inkluderet i filen.
Billeder skal opfylde nedenstående krav.
Alle skrifttyper skal være Adobe Type 1 og være inkluderet i
filen - eller outlinet (omdannet
til billeder).
• Pdf, hvis nedenstående krav
opfyldes.
Fotos: 300 dpi
Tegninger: Minimum 400 dpi.
Stregtegninger: Minimum 600
dpi – helst 1.200 dpi.
Farver: CMYK
Billeder modtages som TIFF,
EPS, JPG eller Adobe Illustrator.
PDF - i ovenstående opløsning
eller højere.

ANNONCER
OG INDSTIK
Kontakt venligst
Linda Rosager Duve, SEGES
lrd@seges.dk

Indstik
Det er muligt at sende direct
mails, brochurer, indbydelser,
kataloger etc. ud via ØKOLOGI
– Inspiration til jordbruget.

Kvart side
180 x 60 mm

ØKOLOGI – Inspiration til jordbruget er Danmarks bedste fagblad for den økologiske landmand – udgives af de
lokale DLBR virksomheder i samarbejde med Landbrug & Fødevarer F.m.b.A., SEGES

