
Dansk Islandshesteforenings ONLINE MEDIE

Magasinet 



TÖLT er et nichemedie med velskrevet stof,

som du ikke kan få andre steder. 

Det en uundværlig platform, der formidler viden

om avl, sport, hestevelfærd, ridning i naturen og

tendenser indenfor islandske heste.

Vores vision er at formidle faglig viden og

baggrundstof på en tilgængelig måde.

                  Knap 10.000 følgere på   

                  Facebook

                  Knap 3500 følgere på 

                  Instagram

Omdrejningspunktet er islandske heste 

og alt det, der hører med. Alt det, vi 

samles om. Alt det, vi taler om. Stoffet er 

formidlet på en tilgængelig og 

nærværende måde, som samtidig viser 

og underbygger mediets lødighed og 

faglighed.

Vores mission

Islandske heste

@Danskislandshesteforening @dansk_islandshesteforening

         Gennemsnitlig 3000 månedlige læsere 



Magasinettolt.dk fokuserer på 
hestefaglig viden af høj kvalitet, kort 
nyt, tendenser, baggrund, 
spændende hestefolk, spændende 
heste og seneste forskning omkring 
hestevelfærd præsenteret på en 
letforståelig måde. 

Vi henvender os til medlemmer af

Dansk Islandshesteforening, der i 

kraft af sit medlemsskab er 

passionerede omkring islandske 

heste og islandsk kultur.

De er nysgerrige, kritiske og 

videbegærlige. De leder efter 

kvalitetsprodukter, der

simplificerer eller forskønner

deres liv med heste. De holder af 

brands, der understøtter deres 

værdier

Engagerede
islænderfolk



Dine annoncer er med til at give dig 

branding, og genkendelsesglæde 

næste gang modtageren ser dit navn 

eller dit logo. Undersøgelser på 

området viser, at selvom det kan være

svært at se den kortsigtede effekt af 

bannerannoncer, så er det målbart 

effektivt på langt sigt, og en vigtig del 

af din branding.

Vi ser og hører målgruppen og den

virkelighed, medlemmerne af Dansk

Islandshesteforening lever i og er

optaget af. 

Vi formidler viden, inspirerer,

motiverer, bringer nye perspektiver. 

Skal din virksomhed være synlig, dér hvor en
stor del af jeres potentielle kunder befinder
sig?

Tøv ikke med at tage fat i os, og lad os
hjælpe dig med at blive synlig for en særlig
målgruppe af dedikerede islandshesteejere
for at skabe opmærksomhed omkring dit
produkt.

Målgruppen 

Skal vi 
tölte 
sammen?



Topbanner B: 930 x H: 180 px 

- 500 Kr. eks. moms forside pr. måned

- 400 Kr. eks. moms artikelside pr. måned 

Bundbanner B: 930 x H: 180 px

- 300 Kr. eks. moms forside pr. måned

- 250 Kr. eks. moms artikelside pr. måned

Der skal altid medsendes en URL-adresse.

Annonceplads midt B: 300 x H: 250 px

- 250 Kr. eks. moms forside pr. måned

- 200 Kr. eks. moms artikelside pr. måned

 

Materiale til bannerannoncering på website 

 skal leveres som JPG.

Nå ud til målgruppen med webbannere på

magasinettolt.dk.

Gør brug af vores introduktionstilbud for

annoncering. På hjemmesiden er der plads til bannere i

varierende formater.

Annoncer kan vises både på forside og/eller artikelside.

Positionen deles med max. tre andre annoncører.

Gældende til 1. oktober 2022

En fængende og relevant artikel med omtale af

dit produkt, Du får produktion af advertorial max.

3000 anslag:

Medtagelse i TÖLTS nyhedsbrev én gang

Ét Facebookopslag på DIs facebookside med link

til artiklen 

4 ugers placering på forsiden markeret med

sponsoreret indhold 

Pris: kr. 5000 ex. moms

Du leverer selv illustration/foto

Kristina@islandshest.dk

Advertorial/Sponsoreret indhold

www.magasinettolt.dk

41672004

Introduktionstilbud 

Kontakt medredaktør Kristina
Christensen


