
Lantlivs fem specialutgåvor är mycket uppskattade av våra läsare! 
Lantliv Trädgård och Lantliv Sommarhem fyller tio år i år. Lantlivs nya lyxiga bookazine har gjort stor succé 

– Lantliv Hela året var nominerad till Publishingpriset och Lantliv Sommarmat var sommarens kokbok! 
Nästa år ökar vi tryckupplagorna med 20 000 då specialtidningarna säljs både via Tidsam och i kassaställen. 

Lantliv är ett premiumvarumärke som samarbetar med Sveriges bästa fotografer och skribenter. 
Välkommen att annonsera!

LANTLIV TRÄDGÅRD 
Odla grönsaker och skapa vackra 
gröna rum i trädgården. Lantliv 
Trädgård bjuder på expertråd, 
köptips och idéer för odlingarna, 
växthuset och sommarens sköna 
uteplatser. Njut av vackra 
trädgårdsbilder och fin layout. 
Utgivning: 25/2 2020,  
i butik 2 månader
Tryckupplaga: 65 000 

LANTLIV SOMMARHEM 
En specialtidning med 10
fantastiska sommarhem – både 
året-runt-boenden och sommarhus. 
Lantliv Sommarhem innehåller 
köptips och inrednings- 
inspiration för hela hemmet,  
uteplatsen och sommarköket. 
Utgivning: 21/4 2020, 
i butik 2 månader
Tryckupplaga: 85 000

SUCCÉ! BOOKAZINE
LANTLIV SOMMARMAT
Innehåller allt för en god sommar! 
Grill – kött, fisk och vegetariskt, 
festmiddagar och bufféer, läckra 
luncher, matiga sallader och 
picknickmat. Sylta och safta, baka 
godaste bröden och kakorna. 
Vintips till alla recept. Sommarens 
kokbok tryckt på lyxigt papper. 
Utgivning: 16/6 2020, 
i butik 2 månader
Tryckupplaga: 65 000

SUCCÉ! BOOKAZINE
LANTLIV HELA ÅRET
Lyxig utgåva som pryder sin plats 
på soffbordet! 20 vackra och 
inspirerande hem och trädgårdar 
från hela Sverige. Här finns 
inredningsinspiration, tips för 
renovering och uteliv. Det bästa ur 
Lantliv presenterat i ett lyxigt 
bookazine.
Utgivning: 15/9 2020,  
i butik 2 månader
Tryckupplaga: 60 000

LANTLIV INRED FÖR JUL
Specialtidningen som följer med 
Lantlivs försäljningssuccé 
julutgåvan, Lantliv nr 11. Här finns 
ännu mer fin julinredning, 
julklappar till hela hemmet, 
vackert pynt och pyssel, gott till 
glöggfesten och julbaket. 
Utgivning: 16/10 2020
Tryckupplaga: 125 000 
Plastas med Lantliv 11,  
till både prenumeranter  
och lösnummerköpare

SPECIALUTGÅVOR 2020

ANNONSPRISER:  
Uppslag 64 800 kr, helsida 39 500 kr, halvsida 23 800 kr
ANNONSPRISER CLASSIFIED:  
Halvsida 14 400 kr, kvartssida 7 200 kr, åttondelssida 3 600 kr 

ANNONSBOKNING: SALLY LONIKAN JOHANSSON, 

ADSales Group AB, 08-580 804 10, sally@adsales.se

ANNONSMATERIAL: Samma nya format som för Lantliv:  

annons@mag.bonnier.se
FRÅGOR OM INNEHÅLLET, kontakta chefredaktör:  
ANNA-LENA SVENTELIUS,  
annalena.sventelius@lantliv.com, 0708-33 55 48


