MAGASIN

SÖDERHAMN
MEDIAFAKTA 2018

ANNONSPRISLISTA
Välkommen som annonsör i Magasin Söderhamn

UTGIVNING
UTGÅVA
Magasin Söderhamn 2018

FORMAT & PRISER
UTGIVNINGSDAG
21 maj 2018

MATERIALDAG
27 april 2018

Magasin Söderhamn är en central del när det kommer till allt som
finns att uppleva i kommunen och har de senaste åren varit en given
kompass för alla besökare.
Vi öppnar nu upp för alla företagare att synas i Magasin Söderhamn,
vilket är det självklara valet för dig som vill nå ut med ditt budskap till
både gäster och kommuninnevånare.
Magasin Söderhamn trycks i 15 000 exemplar och finns från och med
maj 2018 tillgängligt på strategiska platser runt om i hela kommunen.

UPPSLAG
420*260 mm
+5mm utfall

HELSIDA
210*260 mm
+5 mm utfall

ANNONSPRODUKTON
Vi hjälper dig tillverka annonsen. Manus, högupplösta bilder och
logotyper i vektorformat lämnas senast på materialdagen till
annons@magasinsoderhamn.se
Om vi ska tillverka annonsen utgår en produktionskostnad på 300:BLÄDDERSTOPP
I magasinet sätter vi in ett tjockare papper. När man bläddrar blir det
per automatik att man stannar vid ditt budskap.
Här finns det två sidor. Antingen har du båda sidorna eller ”bara”
den ena. För bokning av blädderstopp tillkommer det 6 000:- per sida
på ordinarie helsida.
FÄRDIGA ANNONSER
Färdiga annonser levereras i tryckfärdigt PDF format. Exportera enligt
PDF/X-4:2008 standard. Bilder lämnas i RGB och 300ppi för bästa
resultat. Annonsformat på halvsida eller större är utfallande så glöm ej
att lägga till 5mm utfall och ha marginaler på minst 10mm till text och
logotyper.
Annonser skickas till annons@magasinsoderhamn.se

ANNA NÄSLUND
Säljare
070-360 54 60
anna@farlinmedia.se

MICKE FÄRLIN
Säljare
073-274 87 44
micke@farlinmedia.se

HALVSIDA
LIGGANDE
210*130 mm
+5 mm utfall

FORMAT
Uppslag
Helsida
Halvsida, liggande
Halvsida, stående
Kvartsida
Åttondel
Alla priser är exklusive moms.

IDA ZETTERQUIST
Chefredaktör
070-565 69 54
ida@svartpist.com

HALVSIDA
STÅENDE
100*260 mm
+5 mm utfall

KVARTSIDA ÅTTONDEL
89*114 mm 89*54,5 mm

STORLEK
420*260 mm +5 mm utfall
210*260 mm +5 mm utfall
210*130 mm +5 mm utfall
100*260 mm +5 mm utfall
89*114 mm
89*54,5 mm

THOMAS SANDBERG
Projektledare
073-503 96 14
thomas@svartpist.com

PRIS
37 900:23 900:13 900:13 900:7 900:4 900:-

Magasinet produceras
och ges ut av Svart Pist
Publishing.

REFERENSER
Svart Pist Publishing AB har producerat Magasin Järvsö i tio år.
Nu tar vi succékonceptet med oss till kusten.
Här är några ord som värmer.

PETER AUGUSTSSON, VD JÄRVSÖBACKEN

”Magasin Järvsö fungerar som den största varumärkesbyggande
produkten för hela Järvsö som ort. Vi, Järvsöbacken, har varit med på
hela resan och Magasinet är det man ger till de som vill veta mer om
Järvsö, ett exempel är om någon vill investera eller flytta till Järvsö.”

MARIA ROSÉN, MARKNADSANSVARIG, DESTINATION JÄRVSÖ

”För oss är Magasin Järvsö ett lika viktigt ansikte utåt för besökare
som är på väg till Järvsö, för de som är här och för oss lokalinvånare.
Innehållsmässigt utvecklas Magasin Järvsö hela tiden och håller en
verkligt hög nivå på bilder och reportage. Vi är stolta över Magasin
Järvsö och lyfter fram magasinet i alla sammanhang vi kan och finns.”
SIMON CLEMIN, C & F PROJEKTLEDNING AB

”Magasin Järvsö är bra för oss att annonsera i. Vi når både turister och
hemvändare som har projekt de behöver hjälp med. Även lokalt är den
viktig då väldigt många fast boende läser den. Tidningen är dessutom
snyggt gjord, så det är roligt att se sin annons i en sådan miljö.”

Magasin Järvsö är ett livsstilsmagasin som handlar uteslutande om byn Järvsö med dess förorter.
Här uppmärksammas stort och smått. Mat och dryck provsmakas. Skidor åkes både utförs och slättförs.
Man fotograferar och skriver texter. Allt det här görs för att man tycker det är så roligt att leva och bo i byn.
www.magasinjarvso.se
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