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Dine kunder er online døgnet rundt og storforbrugere af medier
- det stiller konstant højere krav til en effektiv markedsføring.
Hos ISA Publishing er vi specialister i markedsføring og optimering af din ROI.
Vi skaber indhold, der trækker læseren ind i et inspirerende univers som ramme om dine
budskaber – og distribuerer gennem de mest effektive medieplatforme.
Gennem de seneste 10 år har vi arbejdet fokuseret med at koble tyske forretninger til
danske forbrugere gennem professionel rådgivning. Og vi er stolte af at se indsatsen bære
frugt bl.a. med magasinet HALLO NABO, lanceret i 2015. Et lækkert glittermagasin, som
udelukkende er sat i verden for fortælle danskerne om shopping og oplevelser i Tyskland.
Vores mission er at levere markedets bedste resultater. Det opnår vi ved altid at servicere
dig med den rigtige mediekonsulent på den rette platform. I HALLO NABO bliver
interessen for din forretning skærpet gennem inspirerende artikler og guides.
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Distribueret med
Jyllandsposten

ISA Publishing sikrer dig et optimalt match mellem relevant indhold, din målgruppe og
distributionskanal via ikoniske printmagasiner, digitale, mobile samt sociale medier.
Altid med det formål at inspirere læseren til handling gennem aktuelt indhold relateret til
livsstil, shopping, fashion, rejser, kultur og gastronomi. Det er årsagen til, at HALLO NABO
har etableret sig som et stærkt brand og en kraftfuld salgsplatform for vores tyske klienter.
Vi hjælper også meget gerne dig med at få kontakt til danske forbrugere.

UDGIVELSEN UDKOMMER PÅ MAGASIN GLITTER PAPIR OG LIGGER SOM ET NATURLIGT TILLÆG I JYLLANDS-POSTEN
PUBLISHING

www.isa-adv.dk
www.isapublishing.dk
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- Opera, rockkoncerter, kunstudstillinger

SUNDHED

- Fra fit living til nye briller eller tandbehandling

WELLNESS

- Forkælelse i fantasiske omgivelser

- Fyld garderoben med nye designs og klassikere

Læsere 217.000
Online 1.230.000

Hnabo

Format Glitter magasin

SHOPPING UDEN GRÆNSER

Hnabo

SHOPPING UDEN GRÆNSER

DIT NORDTYSKE
SHOPPING- & FERIEMAGASIN

Antal sider 52 - 84
Kilde: Index Danmark / Gallup. 1. halvår 2016. Base: 4.898.000 personer/11.630 interviews.

HILS PÅ DIN NABO MED
HALLO NABO

ATTRAKTIV MÅLGRUPPE

VORES MÅL ER AT ØGE
DIN VIRKSOMHEDS LØNSOMHED

Bor i hele Danmark

Alt hvad vi gør handler om at motivere
den købestærke dansker til at shoppe over grænsen
og opbygge meningsfulde forbindelser med
dine kunder på den anden side af gransen.… Vi
vil udfordre alle… både den danske læser, tyske
annoncører og andre markedsføringskanaler ved at
skabe en medieplatform vi selv ville være kunde i.
Med et unikt og enestående magasin som er
skræddersyet til danskernes smag, bringer vi Dine
budskaber til købestærke danske forbrugere, i
et innovativt og vellidt format, og vi vil hjælpe
din forretning at få en del af kagen af de mange
milliarder -din danske Nabo bruger i Tyskland.
Som et led i vores rivende udvikling har vi nu valgt
at gøre det vildere, større og mere eksklusivt, ved
at distribuere HALLO NABO med et af Danmarks
Største Aviser JYLLANDS POSTEN.

PUBLISHING

- Tyskland som feriedestination

FASHION

SHOPPING UDEN GRÆNSER

- Shopping - Guides til populære gader, centre og designershops

PRINT

Hallo Nabo Magasin distribueres med Jyllands Posten med
150 år på banen med troværdig kvalitetesjornalistik.

Lang videregående uddannelse
Bor i ejerbolig
Har en høj indkomst
Er funktionær, direktør, chef eller selvstændig
Er aktiv

HVAD FÅR DU UD AF AT KOMME
IGENNEM JYLLANDS-POSTEN?

MATERIALE
Opslag B: 420 mm x H: 280 mm + 5 mm beskæring

54.000

1/1 side B: 210 mm x H: 280 mm + 5 mm beskæring

33.750,-

1/2 side B: 210 mm x H: 138 mm + 5 mm beskæring

20.250,-

1/4 side B: 105 mm x H: 138 mm + 5 mm beskæring

10.125,-

Dit produkt bliver vurderet til at være af højere kvalitet.
Dit produkt bliver vurderet til at være tilegnet en målgruppe
med en høj indkomst og længerevarende uddannelse.
Dit produkt bliver betegnet som et kvalitetsprodukt,
hvor prisen ikke er afgørende.
Jp.dk-brugerne bruger i gennemsnit 21% mere på ferie
om året. Sammenlignet med hele befolkningen.
52% Af Jyllands-Postens læser vil betale ekstra for kvalitet.

DIN NABO ER GULD
VÆRD FOR DIN FORRETNING
HVERT ÅR BRUGER DANSKE FORBRUGERE
2 CIFRET MILLIARDBELØB PÅ DEN ANDEN
SIDE AF GRÆNSEN

Kontakt os endelig med spørgsmål og for at reservere plads til jeres annonce eller advertorial. Tel. 44 22 49 15

BOOK NU

OG FÅR FAT
I DIN ANDEL AF
DEN VOKSENDE
GRÆNSEHANDEL

www.isa-adv.dk
www.isapublishing.dk

