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välkommen!
Inspiration My Home är ett elegant magasin 
skapat med utgångspunkt att tilltala villaäga-
re runt om i landet. De som vi vet lägger såväl 
stort engagemang som pengar på sina hem. 
Såväl utvändigt som invändigt.

Vi är stolta över att producera ett magasin med 
hela 60% redaktionellt innehåll, vilket skiljer 
oss mycket från andra direktannonserade tid-
ningar. I Inspiration My Home har vi gjort våra 
reportage själva, på riktigt. 

Och våra mottagare, våra 69.107 utval-
da villahushåll, känner vi väl vid det här 
laget. Vi har skapat, distribuerat och 
följt upp 6 utgåvor under 2015 och 
nu ser vi fram emot att skapa 6 
stycken nya under 2016.

Maria Roswall
Grundare & Chefredaktör
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TREND

Här listar jag nyheter eller klassiker som jag ramlar  på  
& tycker är extra intressanta just nu. Inredningsprylar  
& accessoarer som mitt hjärta klappar lite extra för. 
AV CAMILLA WÄNSTRÖM

Mina favoriter

1. THE KINFOLK TABLE. I denna bok hittar 
du 85 recept utspritt på 400 sidor blandat 
med fantastiska fotografier och design. En 
bok om hur vi förhåller oss till det sociala 
kring mat och middagar runt om i världen. 
Ger dig såklart inspiration till max. Du kan 
köpa boken på artilleriet för 289 kr. 

2. BOLLARD. Lampan Bollard från Menu 
är lite speciell då den kan användas på 
olika sätt. Den kan ställas på högkant eller 
hänga som en vanlig taklampa, du kan 
även ändra fästet på sladden så den blir 

som en riktbar spot. Mycket fiffigt. Finns 
att köpa hos bl a Länna möbler och kostar 
699 kr. Men det jag fastar mest för är 
färgen. Pale green. Den färgen tillsam-
mans med marmor och mässing tror jag 
blir makalöst snyggt. 

3. WIRE. Handtag i mässing från Super-
front. Superfront designer och tillverkar 
fronter, handtag, ben etc till Ikeas vanligaste 
skåpsstommar. Med svensk tillverkning och 
detaljer i klassiska material som mässing. 
koppar, marmor, björk och läder erbjuder de 

bra kvalitet och prislapp. Jag ser att det här 
supersnygga handtaget WIRE i obehan-
dlad mässing skulle passa perfekt på min 
skåpsluckor i köket. Finns på superfront.
se och kostar 195 kr. Stor förvandling med 
enkla medel. När det är som bäst. 

4. STOCKHOLM. Ett översnyggt underlägg 
till grytorna i köket. Ställ på hyllan eller 
lägg på bordet enbart för att det är snyggt. 
Finns med flera citymotiv, tex New York 
eller Köpenhamn. För mig är Stockhol-
msmotivet en självklarhet såklart. Bakom 

designen står svenska Men at work och du 
hittar den på artilleriet.se för 250 kr. 

5. COMMODITY. För dig som vill upptäcka 
en mer personlig doft. Här pratar vi inte 
blommigt eller sportigt. Commodity har 
ett helt nytt doftkoncept i en supersnygg 
design. Commodity skickar hem ett testkit 
med tio olika dofter för dig att testa hemma 
bestående av två kollektioner: White och 
Black. White står för lättare, enklare dofter 
som tex Rain och Black för mer intensiva 
komplexa dofter, vad sägs om Whiskey?. 

Camilla är redaktör & 
stylist för Inspiration My 

Home och brinner för 
inredning, färg & form.
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MÖTET

TING 
VÄRDA 

SIN 
TID

Personliga ting, framtagna lokalt & med människor 
runt omkring. Sara Sandströms hantverk tar tid, 

men det gör inget. De ska hålla länge. 
TEXT CAROLINE THÖRNHOLM 

"I SVERIGE ÄR MAN LITE AV EN VINTERFÅGEL som längtar efter ljuset 
och sommaren. Sex månader av kyla och stillhet, mycket av den tiden 
kan bli värdefull för mitt skapande och konst." 

Sedan barnsben har Sara haft händerna fulla, bokstavligen. Målat, 
ritat, sytt, knåpat. Skapandet tog många vägar, och gör det fortfar-
ande. Idag är hon konstnär, designer och varumärkeschef.   

– Jag har uttryckt mig i konst och produkter i 15 år. För mig har det 
varit positivt att jobba med det kommersiella och konstnärliga. Båda 
världarna har givit till varandra. 

Det blev många resmil för att bli formgivare, från en liten by i Värm-
land till designstudier i San Francisco. Det som skulle blivit en termin, 
slutade med fem år i Kalifornien. 

Det är så lätt att övergöra saker. Jag strävar efter 
att våga vara enkel och lita på det som kommer ut

MÖTET

Dots & Spots är hetare än 
någonsin men för Sara är 
det inget nytt. 
- Jag har arbetat med mina 
mönster i över tio år.
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inspirat ionmyhome.se

WWW.MYHOMEMAGAZINE.SE

HUSDOKTORN 
Sovrum att drömma i 

NORDISKA NYANSER  
När ordning & reda blev coolt

15 SIDOR KÖK
Maximal inspiration

Nu är det
FEST!
FEBRUARI ÄR 
MÅNADEN 
FÖR MIDDAGAR
EXTRA ALLT
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om tidningen
IMH är skapad för villaägaren 
med reportage som vi vet 
intresserar våra läsare allra 
mest. Hemmet med inred-
ning, design och form. Träd-
gård, utemöbler och även 
resor, vällagad mat, teknik, 
skönhet samt vår miljö. 

Under 2016 har vi två köks-
teman samt två badrumste-
man. Ett uteplatstema samt 
ett Inspiration Barnrum och 
även trädgård.

våra 
återkommande 
block

Trendspan 
Hemma Hos
Kök/Badrum 
Husdoktorn 
Resa
Mat
Skönhet
Teknik
Miljö
Tävlingar
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läsaren
Enligt en extern läsarunder-
sökning, gjort av PFM Rese-
arch, är typläsaren en 44-årig 
kvinna som bryr sig om sitt 
hem, sin familj, tycker om 
att resa, laga mat och hålla 
sig i form. Våra mottagare är 
mycket köpstarka samt reno-
veringsintresserade. Många 
äger även ett lantställe,
fjällstuga och/eller båt.

ålder

76% är mellan 39-54 år

kön

61% är kvinnor, 39% är män

relation

94% lever i ett parförhållande

boende 

64% av hushållen äger 2 bilar

tidningen

66% läser hela IMH varje utgåva.  
Läsarna upplever magasinet som  
seriöst och trovärdigt.

jobb

49% innehar en chefsposition inom  
den privata eller offentliga sektorn.

inkomst 

54% har en hushållsinkomst på över  
1,6 miljoner kr/år.
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upplaga
IMH trycks i 69.107 exemplar 
vilka distribueras direkt hem 
till våra utvalda mottagares 
brevlådor i landets finaste 
villaområden. De områden 
som har högst taxeringsvärde 
i storstäderna.

IMH är en periodisk tidskrift 
och passerar därför ”Nej Tack 
Till Reklam-skyltar”.

Stockholm 

40.094 stycken villahushåll

Bromma /Äppelviken
Ålsten 
Höglandet 
Nockeby
Danderyd                                                                              
Djursholm / Stocksund                                                                               
Edsviken                                                                                           
Lidingö                                                                                              
Nacka                                                                                     
Saltsjö-Bo
Saltsjöbaden
Täby

Göteborg 

15.011 stycken villahushåll

Billdal
Kullavik
Långedrag
Torslanda
Särö
Stenungssund
Örgryte

Malmö 

14.002 stycken villahushåll

Bunkeflostrand
Erikslust
Falsterbo
Höllviken
Kronprinsen
Klagshamn
Limhamn
Lorensberg/Bellevue
Ljunghusen
Skanör
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utgivningsplan 2016
Utgåva   1 
Utgivningsdag 27-28/2
Sista materialdag 21/1
Teman  Kök

Utgåva   2
Utgivningsdag 16-17/4
Sista materialdag 8/3
Teman  Bad

Utgåva   3
Utgivningsdag 28-29/5
Sista materialdag 20/4
Teman  Uteplats/Trädgård

Utgåva   4
Utgivningsdag 24-25/9
Sista materialdag 18/8
Teman  Kök

Utgåva   5
Utgivningsdag 29-30/10
Sista materialdag 22/9
Teman  Bad

Utgåva   6
Utgivningsdag 26-27/11
Sista materialdag 20/10
Teman  Barnrum/Färg
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prislista & format

Materialspec   

•  Annonsmaterial skall levereras i tryckoptime-
rad PDF med inkluderade teckensnitt. 

•  ICC profil Fogra 39
•  Bildupplösning 300 dpi
•  Materialet ska vara oss tillhanda senast den 

angivna materialdagen klockan 12:00. 
•  Vi kan inte ta ansvar för material som ej följer 

ovan nämnda specifikationer.
•  Beställt annonsutrymme får inte annulleras 

senare än två veckor före sista materialdagen. 
•  Alla priser är exklusive moms.

Uppslag   

1:a uppslaget 77 500 kr
2:a uppslaget 75 500 kr
3:e uppslaget 73 500 kr
Vanligt uppslag 69 500 kr

Helsida 

Inlaga   39.500 kr
Baksida  48 500 kr 

Tredjedels sida 

Pris:  20 500 kr

Eftertext/kvarts sida  

Pris:  8 500 kr

Uppslag
450x298 mm 
+ 3mm utfall 

Helsida 
225x298 mm
+ 3mm utfall 

Tredjedels sida
Stående 70x298 mm
Liggande 225x95 mm

+ 3mm utfall 

 Kvarts sida
110x147 mm
+ 3mm utfall 

Marknads- & försäljningschef

 Dennis Zirath
0708-204300
dennis@visionplanet.se 

Allmäna villkor   
Samtliga priser är exklusive moms. Reklam-
skatt tillkommer ej.
Betalningsvillkor   
Efter prövning medges 20 dagars kredit. 
Dröjsmålsränta om 5 procent per månad 
efter förfallodatum.
Reklamationer
Tidningens ansvarar för fel är begränsat till 
högst annonskostnaden. För skada på grund 
av utebliven eller felaktig införd annons eller 
fördröjda annonssvar ansvaras ej. Anmärk-
ningar mot införda annonser skall göras 
inom tre arbetsdagar, samt mot faktura 
inom åtta dagar från fakturadatum.
Annonsgranskning 
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
annons.
Annulering
Annonsbokningen kan annulleras senast  
två veckor innan materialdag. Vid senare 
annullering har MH rätt till full ersättning  
för bokad annons.
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content provider
Vi vill gärna kalla oss ”Det per-
sonliga förlaget”, en partner som 
ger lite mer helt enkelt. Eller, för 
att nöta ut begreppet ”outside 
the box”, skapar innehåll där 
våra partners får ypperliga möj-
ligheter till redaktionell produkt-
placering.

Husdoktorn – vi gör om delar 
i hem, rum som behöver en 
ansiktslyftning, eller en helreno-
vering. Vi renoverar, stylar samt 
fotar och filmar. Material vi gör 
reportage av i magasinet och 
material som även våra partners 
får ta del av och kan använda i 
sina egna kanaler.

Se oss som en bildbank, en 
ypperlig innehållsleverantör av 
material ni kan använda i egna 
kanaler och i sociala medier. 
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