
Tidningen Nära startade i september 2009 för att möta det 
ökade intresset för andlighet. Idag är det ett ämne som öppet 
diskuteras överallt, i radio, tv och i allt � er tidningar. Och 
ny� kenheten för medium och andlighet bara växer!

Det � nns ett stort behov av att läsa om människor som 
ha�  andliga upplevelser och att få tips om seriösa medier 
som kan ge hjälp och väg ledning.

Därför har utgivningen ökat och vi ger nu ge ut
12 nummer av Nära varje år!

Tidningens pro� l heter Benny Rosenqvist, han är ett av 
Sveriges mest välkända medier. I varje nummer svarar 
han på läsarnas frågor om andlighet och Benny medverkar 
även i � era av tidningens artiklar, på Näras event och 
resor. Han är i gott sällskap av duktiga medier, healers och 
andliga pro� ler från hela landet, nya spännande namn i 
varje nummer av tidningen. Och alla medier som medverkar 
i Nära blir nerringda av läsare som gärna vill få en sittning 
eller seans. Som sagt, intresset är otroligt stort!

Nära – en tidning om andlighet och inre välbefi nnandeNära – en tidning om andlighet och inre välbefi nnande

TIDNINGEN NÄRA
Nära gör även poddradio, ett nytt avsnitt varje månad 

där Benny Rosenqvist och chefredaktör Madeleine Walles 
pratar om andlighet.

Varje höst gör Nära en Andlig kryssning, då är det 
2 500 personer som reser med oss! Vi hyr hela Viking 
Line Cinderella och fyller båten med läsare och andliga 
föreläsare.

Varje månad har vi en eller � era chattar på vår hem-
sida www.tidningennara.se. ”Skriv din fråga och få svar 
direkt från ett medium”. Det kommer närmare 2 000 frågor 
på en timme!

Andlighet handlar om kärlek – till sig själv och till 
andra. Nära hjälper läsarna att � nna den bästa vägen till 
välmående. Om det sedan är med hjälp av änglar, tidigare 
liv, intuition, andevärlden, yoga eller meditation bestämmer 
var och en själv.

Alltsammans handlar om inre välbe� nnande.

Se alla titlar på www.egmontpublishing.se
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Allt för DITT INRE

välbefinnande

KREATIVITETTa fram din andliga

Möt medierna

Liselotte och 

Camilla Örnberg 

Måla din egen 

mandala!

Skogsbad! 
Mindfulness på japanskt vis
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KREATIVA LÖSNINGAR
Ni kanske vill göra något utöver det vanliga för att synas 
ännu mer. Då har vi många kreativa lösningar. Kontakta 
din säljare för att få veta mer. Information � nns också på 
www.egmontpublishing.se

ANNONSPRODUKTION
Vi kan hjälpa till med enklare annonsproduktion. Annons-
material som vi tar emot för produktion kan skickas i följande 
� lformat: PDF, EPS, TIFF, JPG. Allt bildmaterial bör vara 
300 dpi för bästa möjliga kvalitet.
Pris: 245 kr (+ moms) per påbörjad 15-minutersperiod.
Slutlig kostnad för eventuell annons produktion speci� ceras
på annonsfakturan.
För info: 08-692 01 00 Annonshanteringen.

2/1-sidor
(2x) 208x278 mm
+ 5 mm skärsmån
40 000 kr

1/1-sida
208x278 mm
+ 5 mm skärsmån
29 000 kr

1/1-sida baksida
208x243 mm
+ 5 mm skärsmån
34 000 kr

1/2-sida liggande
208x139 mm
+ 5 mm skärsmån
21 000 kr

1/2-sida stående
104x278 mm
+ 5 mm skärsmån
21 000 kr

1/4-sida liggande
208x82 mm
+ 5 mm skärsmån
8 000 kr

1/4-sida stående
104x139 mm
+ 5 mm skärsmån
8 000 kr

ICC-profiler för tryck och Joboption för Acrobat kan 
laddas ned från www.egmontpublishing.se

MATERIALGUIDE

Vi tar ej emot öppna dokument. Observera att viktig information inte bör läggas över ryggen eftersom tidningen är limbunden. Om detta 
måste ske bör texten spärras några extra mm över ryggen.

KONTAKTER
För annonsbokning kontakta:
Försäljningsavdelningen 08-692 01 00
www.egmontpublishing.se

LEVERANS AV ANNONSMATERIAL
Leveransadress: tra�  cannons@egmont.se
Döp materialet: format/kund/produkt/Tidning/år/utg
  Ex. 11_kund_produkt_nara1905
Adress:
Egmont Publishing
Annonshantering
169 91 Solna

AVBOKNINGSREGLER
Vid avbokning senare än 14 dagar före i prislistan angiven 
material dag debiteras en bokningsavgi�  på 25 % av värdet
av inbokat utrymme. Om avbokning sker senare än en 
vecka före materialdag, förbehåller vi oss rätten att fakturera 
avtalat annonspris.

FRÅGOR OM ANNONSMATERIAL:
traffi cannons@egmont.se
Vxl: 08-692 01 00

TEKNISK SPECIFIKATION

CMYK
Alla bilder ska vara definierade i 
CMYK. Dekorfärger (PANTONE) 
konverteras till CMYK.

Tryckfärdigt material
Annonsmaterial ska levereras som 
högupplöst och tryckfärdig PDF.

5 mm utfall
Annonsmaterialet ska ha 5 mm utfall. 
Annonsuppslag levereras som uppslag.

300 dpi
Alla bilder i annonsen ska ha en
minimiupplösning på 300 dpi.

FORMAT / PRISER / UTGIVNINGSDAGAR

1/2-sida liggande
192x128 mm
9 000 kr

1/2-sida stående
95x260 mm
9 000 kr

1/4-sida liggande
192x63 mm
6 000 kr

1/4-sida stående
95x128 mm
6 000 kr

1/8-sida liggande
95x63 mm
4 000 kr

1/16-sida liggande
95x31 mm
2 750 kr

1/16-sida stående
47x63 mm
2 750 kr

1/32-sida liggande
47x31 mm
1 500 kr

EFTERTEXT

UTGIVNINGSPLAN 2019

Nummer Utgivningsdag Materialdag

1 3/1 30/11

2 7/2 11/1

3 14/3 15/2

4 18/4 22/3

5 23/5 25/4

6 18/6 20/5

7 25/7 28/6

8 29/8 2/8

9 26/9 30/8

10 24/10 27/9

11 28/11 1/11

01 2020 30/12 28/11


