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PRISLISTA INKL MOMS 10 %
ÖVRIGA TIDNING

Enhet

Läs artiklar om välarbetade hus och lägenheter
kompletterade med stora bildreportage för att få inspiration
till ditt hem. Bonnier Tidskrifter är förlaget som grundade
Allt i Hemmet år 1956 och har gjort tidningen till en av de
Allt i hemmet mest lästa inredningstidningarna i Sverige. Allt i Hemmet är 12mån/12nr
fylld med nyttiga inredningstips till husets alla rum och
reportage som hjälper dig hitta de rätta möblerna till ditt hus
eller lägenhet.

Allt om
historia

Allt om
vetenskap

Amelia

Antik och
Auktion

Aldrig har historia varit så underhållande! Här hittar du
spännande artiklar som ger dig intressanta inblickar i hela
världshistorien. På ett enkelt och underhållande sätt
presenteras dramatiska händelser, fascinerande personer
och häpnadsväckande fakta.

Pris inkl moms

128,00

12mån/14nr

87,00

12mån/11nr

110,00

I nya amelia får du en lyxigare förpackning, men med
samma hjärta som förr. Du får mer guidning i vardagen, koll
på det alla pratar om och en massa inspiration förstås!
Amelia är en relationstidning för kvinnan mitt i livet. Amelia
ges ut varannan vecka och unnar alltid läsaren med
12mån/26nr
välskrivna identifikations- och relationsartiklar med hög
kvalitet. Förutom detta får du många tips och råd om bland
annat resor, mode, män, mat, hälsam skönhet och
inredning.

188,00

Antik & Auktion är den aktuella tidningen för dig som vill
veta mer om antikviteter och konst. Våra experter skriver
om det mesta i den ´antika´ världen: om möbler, silver,
mattor, konst och mycket mera. Vi bevakar auktioner och
12mån/11nr
mässor och vi följer marknadens prisutveckling. Som
prenumerant kan du utan extra kostnad annonsera för att
köpa och sälja på Läsarnas Marknad, och du har fri tillgång
till vår expertpanel under Frågor och Svar.

82,00

•Spännande människoöden
•Krig och konflikter
•Storslagna bedrifter
•Avgörande uppfinningar
•Fantastiskt bildmaterial
Allt om Vetenskap är ett populärvetenskapligt magasin för
den vetgirige! I varje utgåva av Allt om Vetenskap hittar du
fördjupade, men framförallt begripliga artiklar inom
naturvetenskap, internationell forskning, teknik, nya
uppfinningar, rymdforskning och mycket mer.
Tidningen Allt om Vetenskap lyfter fram det senaste inom
populärvetenskap på ett informativt och smart sätt med
hjälp av högkvalitativa bilder och texter. Prenumerera själv
eller ge bort en prenumeration på tidningen Allt om
Vetenskap och bli frälst av det högklassiga innehållet till
kampanjpris.

Tidningen för dig som vill ha färska nyheter och kunna göra
snabba affärer. ATL har med tuff nyhetsjournalistik
profilerat sig som lantbrukets främsta nyhets- och
affärstidning. ATL är också en stor marknadsplats. Varje
nummer innehåller en mängd småannonser från
ATL
privatpersoner och företag som ger dig som läsare
12mån/93nr
lantbrukets
affärsmöjligheter. Målgruppen är framför allt jord- och
affärstidning skogsbrukare men tidningen är en viktig kanal för alla som
bedriver ekonomisk verksamhet på landsbygden, till
exempel inom entreprenad.

301,00

Barnavännen

Biblioteksbladet

Barnavännen är tidningen med det lilla extra - pyssel,
brevlådan, spännande berättelser och små överraskningar
på varje sida.

Biblioteksbladet har som uppgift att dels vara medlemstidning för
Svensk Biblioteksförening, dels vara ett av Sveriges ledande organ
för en levande och ifrågasättande biblioteksdebatt. Tidningen ska
spegla föreningens verksamhet, åsikter och ställningstaganden
men också väcka egen debatt genom att ge utrymme åt andra
åsiktsyttringar.

12mån/8nr

25,00

12mån/10nr

152,00

12mån/12nr

51,00

Tidningen ska kritiskt granska såväl föreningens alla led
som andra beslutsfattare som har betydelse för medlemmarna
och bibliotekens verksamhet. Tidningen har en fri och självständig
ställning och bedrivs med tryckfrihetsförordningen som grund.
BBL har funnits sedan 1916.

Bra korsord

Unna dig en korsordstidning fylld av de bästa korsorden från Allers
förlag. Kryssa och klura, lös rebusar och ordflätor, musikkryss och
mycket mer. Bra korsord ger dig kryss på alla nivåer, från det enkla
till riktiga mästarprov för de små grå. Dessutom kan du vinna på
ditt kryssande. Det gör utmaningen ännu roligare.

Drömhem & Trädgård är tidningen för hela hemmet
Du läser om härliga drömhem och vackra trädgårdar, möter
människor som har spännande inredningsidéer och kan ge
Drömhem &
inspirerande råd. Du hittar nya, snygga möbler och vackra 12mån/14nr
Trädgård detaljer till ditt hem. Fina dukningar med läcker mat och
underbara blommor. I Drömhem & Trädgård får du också
roliga handarbetstips, pålitliga odlingsråd och praktiska
guider.

Elle

Elle
Decoration

ELLE är världens största modemagasin, en tidning med
global spännvidd och lokal närvaro. Som du säkert vet
blandar ELLE mode från Sverige och världen, skönhet,
resor och de senaste trenderna. Att prenumerera på ELLE 12mån/12nr
är det enkla sättet att hålla sig uppdaterad. Utkommer med
12 nummer per år. Tidningen är på svenska.

ELLE Decoration (tidigare Interiör) är en livsstilstidning om
inredning. Den tar sig an detta område med både lekfulla
och högst användbara grepp. Här hittar du modern
formgivning, spännande hem från Sverige och resten av
12mån/10nr
världen, aktuella formgivare, trädgård året runt, resor och
massor av shopping. Kort och gott - ELLE Decoration
hjälper dig att hålla koll på trender och nya inredningsidéer.

ELLE mat&vin är den moderna livsstilsinspirerande
mattidningen för alla som har ont om tid men gott om lust
att laga mat och umgås. Här hittar du sunda, lättlagade och
inspirerande rätter för både vardag och fest, med passande
Elle mat & vin dryckesförslag till.I ELLE mat&vin skriver vi om de senaste 12mån/6nr
trenderna för kök och bord, och ger värdefulla proffstips på
allt från festdukningar till köksombyggnad. Här hittar du
också reportage om lockande gastronomiska resmål och
massor av shoppingtips..

102,00

95,00

85,00

63,00

Entreprenadbörsen är en köp- och sälj-tidning med fokus

Entrepenörspå Entreprenad, Transport, Lant- och skogsbruk samt
börsen
Materialhantering

12mån/12nr

Prenumerera på Family Living om du vill läsa ett
inredningsmagasin som skriver för hela familjen! I Family
Living hittar du de mest kreativa hemmen kombinerat med
intressanta artiklar om andra familjers bostadslösningar och
12mån/6nr
Family living inredningstips. Med en prenumeration på Family Living
garanterar du dig själv många inspirerande och
avkopplande lässtunder framöver!

Femina

Finlands
Natur

Frida

FEMINA är Sveriges största modetidning! Med sakkunniga
och lustfyllda guider hjälper vi dig att hitta kläder och
makeup som är rätt både för säsongen och för dig själv.
Skönheten kommer som bekant också inifrån. I varje nytt
nummer av FEMINA kan du läsa tankeväckande och kloka 12mån/12nr
artiklar om hälsa och relationer. Men bli inte förvånad om
det är reportagen om mat, inredning och trädgård som ger
livsglädjen en kick!

Naturen under olika årstider, miljöaktualiteter allt från
Svenskfinland till stora världen, granskande reportagen, miljötips i
vardagen, möten med mänskor i naturen, aktuell forskning, sidor
12mån/6nr
för hela familjen och underfundiga kolumner – det och mycket
annat du ta del av som Finlands Natur-läsare. Allting serverat i ett
nytt färgsprakande paket, där bilderna får dig att ivrigt läsa
texterna.

För tonårstjejer, av tjejer som minns hur det var. Bäst på
mode, trender skönhet, musik, film och aktuella kändisar.
Och med frågespalter, tips och reportage om sex och
kärlek. Presenter och överraskningar i varje nummer.

12mån/26nr

Glitter

Glitter är en tidning för tjejer mellan 8-14 år. Den innehåller
massvis med spännande läsning om pyssel,
tips,mode,kändisar med mera!
12mån/12nr

Gods &
Gårdar

Följ med in i vackra gårdar, herrgårdssalar och slott som får
dig stum av beundran. Läs om familjerna som vårdar ett arv 12mån/12nr
eller rustar sin nyköpta drömgård.

87,00

75,00

87,00

53,00

106,00

52,00

99,00

Prenumerera på GOAL Junior om du vill veta allt om
fotbollens lovande talanger och viktiga matcher i de stora
ligorna! Förutom inspirerande texter bjuder tidningen sina
läsare på mängder av underhållande bilder på sportens
stora stjärnor.

Goal junior

Husdjur

I Form

GOAL Junior är helt rätt att prenumerera på för den yngre
läsaren som tycker att ursprungstidningen GOAL har för
mycket text. Välj en prenumeration på tidningen GOAL
Junior om du vill läsa roliga serier om dina favoritstjärnor
och följa de stora lagen. I varje nummer utav tidningen får
du även massor av snygga posters på de stora
fotbollsspelarna!
Tidningen Husdjur läses av mjölkföretagare, veterinärer,
rådgivare, husdjurstekniker, avbytare, personal inom
mejeribranschen m fl. Husdjur är kunskapsförmedlare och
kanal för Svensk Mjölks kommunikation till mjölkbönder.
Tidningen tar upp frågor kring företags- och arbetsledning,
lönsamhet, inomgårdslogistik, konsumentaspekter samt
avel, utfodring, djurhälsa, vallodling och mjölkkvalitet.

12mån/8nr

73,00

12mån/11nr

132,00

I FORM – Skandinaviens största kvinnomagasin – visar
vägen till hur du redan i dag kan få en sundare, gladare och
mer aktiv vardag och når dina personliga mål. Vi skriver om
alla viktiga ämnen inom motion, sund och fettfattig mat,
medicin, sex, psykologi, samliv, naturlig hudvård och aktiv 12mån/18nr
fritid. Vi har ett nät av kvalificerade experter som skriver,
värderar och vägleder så att du får seriös information och
senaste nytt genom din tidning.

135,00

Illustrerad
vetenskap

Nordens största magasin om natur, vetenskap och teknik.
Illustrerad Vetenskap tar dig in i en fascinerande värld av
upptäckter och nya rön. Varje nummer av Illustrerad Vetenskap
bjuder på rikt illustrerade artiklar berättade i ett levande språk, som
både fängslar och underhåller.

12mån/18nr

147,00

Julia

Tidningen Julia vänder sig till läsare mellan 9 och 14 år. Julia är en
tuff tidning som läsarna älskar och föräldrar kan känna sig trygga
med. Julia speglar det mesta som händer i en ung tjejs liv, från
idoler, musik, skönhet och mode till djur, pyssel, recept och aktuella
reportage. Läsarna själva bidrar med musik- och bokrecensioner,
brevvänner, pinsamma historier och skriver insändare om allt
mellan himmel och jord. Modellerna som visar mode i tidningen är
alltid Julialäsare, som ser ut precis som vanliga ungdomar gör.
Budskapet är: Du duger som du är! Varje nummer innehåller 68
sidor.

12mån/24nr

62,00

Kamratposten

Kauneus ja
terveys

Kamratposten är Sveriges största och äldsta barntidning.
Den är till för alla killar och tjejer mellan 8 och 14 år. I
tidningen får läsarna svar på frågor om kroppen, kärlek och
vänskap – frågor de kanske inte vågar ställa någon
12mån/19nr
annanstans. Kamratposten är dessutom fylld med skoj,
pinsamheter och läsning om de största idolerna. Tidningen
tar även upp det senaste inom nyheter och vetenskap och
förklarar det på ett sätt som alla kan förstå.
Kauneus ja terveys är en finskspråkig damtidning. Tidningen
betonar välbefinnande vilket ger fördelar för kvinnor i varje
skeden av livet. I tidningen finns råd från experter inom områden
som hud, kroppen och håret, näring och viktkontroll, funktionella
mode-idéer, träning samt råd om relationer.
12mån/16nr
Kaunes ja terveys riktar sig mot kvinnor i åldrarna 20+, 30+, 40+ ja
50+. Orka bättre och se snyggar ut med hjälp av Kaunes ja
Terveys!

127,00

124,80

Kyrkans Ungdoms tidning.

Kummin

Är en aptitretande tidning med livets utmaningar granskade
utgående från en kristen synvinkel.Tidningen innehåller
intervjuer, fördjupade artiklar, ungdomsmaterial m.m.

12mån/12nr

44,00

12mån/20nr

78,00

12mån/20nr

78,00

Utkommer med 12 nummer per år. Sommarnumret är ett
dubbelnummer!. Aprilnumret är ett konfirmandnummer!
Kuriren är en familjetidning på svenska som ges ut i Finland
och har prenumeranter och läsare i hela Svenskfinland.
Tidningens människonära och mångsidiga innehåll gör att
vi har läsare i alla åldersgrupper. Läsarna får tips, idéer och
fakta på sitt eget modersmål vilket gör Kuriren viktig och
Kuriren .För- naturlig i deras vardag.

nyande o
betalning
30.11-14

- Intressanta reportage från hela Svenskfinland
- Värdefull information och tips om vår hälsa
- Fritid; trädgård, båtliv, handarbeten etc.
- Omtyckta matrecept, även specialdieter
- Resor med Kurirens resebyrå, teater och andra nöjen
- Barnkuriren
-Korsord, sudoku, läsartävlingar

Kuriren är en familjetidning på svenska som ges ut i Finland
och har prenumeranter och läsare i hela Svenskfinland.
Tidningens människonära och mångsidiga innehåll gör att
vi har läsare i alla åldersgrupper. Läsarna får tips, idéer och
fakta på sitt eget modersmål vilket gör Kuriren viktig och
Kuriren, NY naturlig i deras vardag.

gratis till årets
- Intressanta reportage från hela Svenskfinland
slut
- Värdefull information och tips om vår hälsa
- Fritid; trädgård, båtliv, handarbeten etc.
- Omtyckta matrecept, även specialdieter
- Resor med Kurirens resebyrå, teater och andra nöjen
- Barnkuriren
-Korsord, sudoku, läsartävlingar

Fackmagasinet om lantbrukets ekonomi, produktion och
teknik. I Lantmannen läser du om maskiner och traktorer,
om fältteknik, byggnadsteknik och inomgårdsteknik.
Lantmannen berättar om små och stora investeringar som
12mån/12nr
Lantmannen leder till bättre ekonomi och arbetsmiljö. Vi skriver om
lantbrukets marknader och branschens spännande profiler.
I Lantmannen hittar du senaste nytt från försök och
forskning. Där andra skrapar på ytan gräver Lantmannen
på djupet.

Livet

Lätta kryss

Livet innehåller byggstenar för tron och livet. Tidningen bjuder på
livsnära berättelser om människor i olika situationer, nyheter och
12mån/12nr
aktuella reportage om vad Gud gör i vår tid.

Lätta kryss bjuder på en härlig blandning av lätta och
medelsvåra korsord med roliga och lite underfundiga
bilder. Lätta kryss ger dig välbehövlig avkoppling och 12mån/12nr
glad underhållning varje månad med många fina priser
i potten. På köpet får du nyttig hjärngympa!

142,00

80,00

40,00

Mama

Mama är tidningen som återspeglar och inspirerar
mammornas vardag med hjälp av att dela med sig av andra
mammors erfarenheter. Prenumerera på tidningen för att
läsa om allt från glamour och högklackat, till bullbak och
dagishämtningar.

12mån/13nr

124,00

Mama vill ge läsaren en avkopplande stund för sig själv
med en tidning fullspäckad av bland annat mode, skönhet,
relationer, mat och resor. Välj en prenumeration på Mama
för att få den pepping och inspiration som du behöver för att
tackla mammarollens alla förväntningar!
Sveriges största tidning om hållbar utveckling för proffs och
beslutsfattare I varje nummer får du: Överblick. Du får de
viktigaste nyheterna i Sverige, EU och världen som ger dig
full koll på utvecklingen och samspelet mellan ekologi,
politik, samhälle och näringsliv. Insikt. Analyser, intervjuer
12mån/10nr
Miljöaktuellt och djuplodande artiklar ger dig verktygen för att driva ett
framgångsrikt miljöarbete och göra hållbara affärer
Försprång.

275,00

Med de senaste nyheterna, trenderna och bästa exemplen
på miljöarbete i framkant hänger du med i utvecklingen och
slipper jobbiga informationsunderlägen.

Missionsstandardet

78,00
National Geographic är tidningen som skriver för att
inspirera sina läsare till att ta vara på den värld vi lever i.
Med en prenumeration på tidningen kan du ta del av dess
välkänt bildrika reportage och informativa artiklar om
människor, natur och forskning!

National
Geographic National Geographic är Sveriges ledande vetenskapliga

12mån/12nr

115,00

12mån/4nr

95,00

tidskrift, och med en prenumeration på tidningen ger du dig
möjligheten att lära dig allt om våra nutida och historiska
världshändelser. Idag ges National Geographic ut på 31
olika språk med omkring 50 miljoner läsare världen över

Nämnaren

Opettaja

Opsis
kalopsis

Nämnaren är en svensk tidskrift, grundad 1974, som
behandlar matematik i skolan från förskola till gymnasiet.
Nämnaren ges ut vid Nationellt centrum för
matematikutbildning (NCM) fyra gånger per år. Nämnaren
riktar sig främst till lärare och har som mål att bistå lärare i
utvecklingen av sin matematikundervisning.

Opettaja tidningen är en organisation- och branchtidning
inom läraryrket. Tidningen publiceras av
utbildningssektorns fackförening OAJ. Alla OAJ
medlemmar, från förskolelärare till universitetslärare får
12mån/40nr
Opettaja tidningen som medlemsförmån. Tidningen är som
ett fönster in till läraryrket. Opettaja tidningen är en
finskspråkig tidning.
Opsis Barnkultur är en färgstark tidning om barn- och
ungdomskultur för vuxna. Opsis handlar om det som barn
och ungdomar läser, tittar på, lyssnar på. Opsis intervjuar
författare, tecknare, skådespelare, regissörer och många
andra. I Opsis finns konstreportage med barnperspektiv
och många bilder. Artiklar om kultur och pedagogik i skola
och förskola. Recensioner, reflektioner och debatt.

12mån/4nr

97,00

55,00

Här skriver landets bästa forskare och
vetenskapsjournalister om angelägna historiska händelser,
platser och personer. Smart läsning med hög kvalitet, ofta
kopplat till nutiden.

Populär
Historia

12mån/12nr

98,00

Privata
affärer

Prenumerera på Privata Affärer för att varje månad ta del av
experternas råd till din privatekonomi. Med den här
affärstidningen håller du koll på finansvärldens tyngsta bolag
och de senaste nyheterna som påverkar världens ekonomi.
Privata affärer erbjuder läsaren analytiska reportage som ger dig
större kunskap om bland annat börsmarknaden, lån, bostaden och
pensionen. Tidningen grundades år 1978 och har sedan dess
stävat efter att vara en värdefull informationskälla för läsaren med
sina konkreta placeringsråd. Börja prenumerera på Privata Affärer
och skaffa dig bättre ordning på din privatekonomi!

12mån/12nr

147,00

Privata
affärer/
placeringsguiden

Placeringsguiden startades av Anders Andersson och Martin
Kröger år 2000. Idén till Placeringsguiden startades i Italien när
Anders Andersson och martin Kröger låg och badade. En
undersökning gjordes bland Privata Affärers läsare där de fick
frågan ”vad vill ni helst läsa?” och ”Vad vill ni läsa mer av?” Svaret
blev skatter och placeringar och att de ville ha information om detta
oftare.Med undersökningen som underlag startades
Placeringsguiden.

12 mån/14nr

89,00

Residence

I Residence får du de senaste trenderna och nyheterna, de
vackraste hemmen och den bästa läsningen! Residence skriver
i en unik mix om hela hemmet – de bästa shoppingtipsen, de
snyggaste husen och våningarna, men också livsberättelserna,
känslorna och magin i ett boende.

12mån/10nr

82,00

12mån/11nr

128,00

Skogen

• Från forntid till 1900-tal
• Stor andel svensk historia
• Intressanta personporträtt
• Unika och initierade reportage
• Bildmaterial av högsta kvalitet

SKOGEN är skogstidningen för yrkesfolket och för dem
som brinner för brukandet av skogen. Tidningen SKOGEN
är obunden och en källa till opartisk information och vi
rapporterar utan bindningar till parterna på
virkesmarknaden. SKOGEN ger både tips och råd om
skogsskötsel och ekonomi, granskar, debatterar och som
du dessutom har praktisk nytta av i din vardag.

Skogsägaren

Tidningen Vi Skogsägare är landets största magasin
för skogsägare.

12 mån/6nr

41,00

Snowrider

SnowRider är Skandinaviens största snöskotertidning
och har i 15 år gett dig djuplodande artiklar om
snöfordonet skoter. Vi blandar teknik med känsla och
täcker allt från tävlingar, touring, arbete och
upplevelseresor till den extremaste skoteråkningen.
Det här är tidningen för dig som vill veta allt.

12 mån/6nr

65,00

Solo

SOLO är en utpräglad feel good-tidning som bjuder på
kändisintervjuer, spännande livsöden, relationsreportage
och inspirerande artiklar om personlig utveckling. Varje
nummer innehåller dessutom hela 50 sidor mode och
12mån/12nr
skönhet. Denna uppskattade kombination har gjort SOLO
till en stor succé med kraftigt ökande upplaga! Dessutom
får alla, även prenumeranter, en trevlig present i varje
nummer!

71,00

Sportfack

Sportfack är sportbranschens tidning. Tidningen är tungt förankrad
hos sportbranschens handlare, leverantörer och kedjor. Med
sportbransch avses aktörer inom sport, fritid, cykel, golf, racket,
gym och sportmode. Den redaktionella inriktningen omfattar
bevakning av trender, produkter, mässor och nyheter liksom
butiksintressanta områden som exponering, ekonomi, juridik,
marknadsföring med mera. Tidningen Sportfack utkommer med 12
nr per år med nyheter om branschen, produkter, trender, intervjuer,
fakta. Som prenumerant får du även Sportfacks Businesspublikationer.

12mån/12nr

85,00

Svenska
Öden &
Äventyr

Svenska Öden & Äventyr är en ny tidning, fylld av gripande
och inspirerande människoöden från förr! Det här är tidningen
för dig som är intresserad av spännande berättelser, livsöden,
släktforskning och historiska händelser. I varje nummer får du
massor av engagerande läsning och kunskap tillsammans med
inspiration och praktiska tips om hur du hittar din egen släkts
historia. Du får ta del av en hel värld av minnen, bilder och
spännande berättelser från förr!

12mån/6nr

25,00

12mån/12nr

52,00

Svenska Lutherska Evangeliföreningens i Finland (SLEF)
språkrör.
Tidningen följer med verksamheten både i hemlandet och

Sändebudet på missionsfältet i Kenya
På annonssidorna hittar Du information om olika samlingar
och mötestillfällen.

Topp hälsa

Vapen

ToppHälsa är den nya innehållsrika tidningen för dig som
vill må bra, hålla vikten i vardagen och få ut det bästa av
dig själv. Varje månad får du tips på bra mat och effektiv
träning. Dessutom får du läsa om må-bra-resor och
12mån/13nr
skönhetstips. Nu har du chansen att prova ToppHälsa till ett
mycket förmånligt pris.

Vi tycker att vapen, skytte och jakt är det roligaste som
finns. I vårt magasin VapenTidningen kan du läsa våra
12nr/8nr
grundliga tester av vapen, optik, ammunition och allt annat
som har med jakt och skytte att göra. Lär dig och få tips av
våra skribenter som alla är passionerat intresserade av sina
specialområden.

108,00

85,00

VeckoRevyn har fått en rejäl ansiktslyftning och blivit ett
tjockare och lyxigare månadsmagasin med mycket mera
läsning.
- 124 sidor tjock tidning. Det betyder alltså mer spännande,
inspirerande och peppande läsning.
Veckorevyn - Få en ny snyggare layout! VeckoRevyns superduktiga AD 12mån/12nr
Vendela har gett VeckoRevyn en härligt trendig makeover!
- Få nya spännande profiler! Några av dem är PT-Fia
(Blondinbellas gamla tränare) som är vår nya träningsprofil,
bloggaren Egoina som är vår nya krönikör och VRbloggaren Jennifer Åkerman som kommer att rapportera
direkt från Hollywood

80,00

Wendy

Wendy är en serietidning för hästälskande i åldrarna 9-14 år.
Tidningen innehåller bland annat de populära serierna Wendy och
Snobben & Skrutten, faktaartiklar, posters, tävlingar och
insändarbrev. Flera nummer innehåller en liten present. Tidningen
utkommer med 8 nummer per år.

12mån/8nr

54,00

12mån/12nr

159,00

12mån/14nr

103,00

12mån/18nr

157,00

Verkstadstidningens redaktion granskar vad som händer i
verkstan. Vi sammanställer och komprimerar fakta åt dig!
Du kan själv bidra genom att tipsa redaktionen när något
nytt händer inom branschen. Det kan t ex gälla:

Verkstads
Tidningen

Vi föräldrar

En intressant order som ditt företag tagit hem
Nya anställda på verkstan
En ny verktygsmaskin som ni investerat i
En ny produkt
Nya sätt att producera.
Eller något annat som du tror kan intressera läsarna
Välkommen till Sveriges största och mest älskade
föräldratidning! Vi Föräldrar innehåller det viktigaste du
behöver veta om ditt barns sömn, mat, hälsa och
utveckling, det senaste om föräldraskap – och de största
föräldrasnackisarna just nu! Dessutom proffstestas i varje
nummer allt från den senaste lära-bebisen-att-somnaappen och bästa nappflaskan till mest prisvärda
barnvagnen och säkraste bilbarnstolen. Gör som 144 000
andra småbarnsföräldrar just nu: läs Vi Föräldrar – du
också!
Illustrerad Vetenskap Världens Historia tar dig till
världshistoriens stora och små händelser! Välj en
prenumeration på Världens Historia för att lära dig allt om
ländernas förflutna som kommer ge dig ett nytt perspektiv
på nutiden!

Världens
historia

Världens Historia ges ut av förlaget Bonnier Publications
som även ligger bakom den välkända tidningen Illustrerad
Vetenskap. Världens Historia bjuder på intressant fakta om
krigen som har kommit att skaka vår värld, men även
fantastiska historier om ingenjörer som ligger bakom
revolutionerande uppfinningar.

