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Granta är en smart, modern och tillgänglig litterär tidskrift för en samhällsoch kulturintresserad målgrupp som vill få koll på det allra senaste.
Nyskriven skönlitteratur varvas med fördjupande reportage, svenska röster med
utländska, och profilerade författare med nya, spännande namn.
I premiärnumret medverkar bland andra Junot Díaz, Peter Fröberg Idling,
Karin Johannisson, Haruki Murakami, Julie Otsuka, Lena Sundström,
Amanda Svensson och Jerker Virdborg.
Svenska Granta har en utåtriktad profil och är en del av ett vidsträckt
internationellt nätverk med den tongivande och traditionsrika engelskspråkiga
Granta som nav. Hittills finns redaktioner i Storbritannien, Brasilien, Kina,
Spanien, Italien, Portugal, Bulgarien, Turkiet, Sverige, Finland och Norge.
”En oersättlig del av det intellektuella landskapet.” The Observer

Granta kommer ut i tryckt form och som e-bok. I annonspriset, 10 000 kr,
ingår publicering i båda formaten.
Grantas tryckta format är 145x210 mm. Utfallande annons bör ha 5 mm utfall
runtom. Vill man hålla sig inom spalten är formatet 103x166 mm. Marginalen blir
vit om inget annat angivits.
Inlagan trycks på obestruket papper och den färginställning som gäller är därför
Uncoated FOGRA29.
Den färdiga annonsen ska levereras som tryckfärdig pdf med skärmärken, med
typsnitt och bilder inkluderade.
Till e-boksutgåvan behöver vi få in en separat fil. Just nu arbetar vi med statiska
(men länkbara) annonser, men hoppas snart att arbeta i det kommande formatet
epub 3 som man kan göra mer kreativa annonser med.
Formatet på annonser till e-boksutgåvan är bredd 840 pixlar x höjd 1280 pixlar.
Om annonsen levereras som en enkel bild går det bra att skicka den som en jpg-fil,
med RGB-färger. Ska annonsen vara klickbar och länka vidare till någon hemsida
eller t.ex. ett specialerbjudande måste den levereras som epub- eller html-fil.
Annonsbokning: Martin Ahlström, martin.ahlstrom@bonnierforlagen.se.
Mejla de färdiga annonsfilerna för den tryckta utgåvan och e-boksutgåvan till
redaktör Johanna Haegerström: johanna.haegerstrom@abforlag.bonnier.se.

