Magazinet
HÄRJEDALEN
Gratistidningen MAGAZINET HÄRJEDALEN är en självklar
informationskälla för våra turister. Magazinet möter också stor
uppskattning bland de bofasta och når på ett eller annat sätt de
allra flesta hushåll i landskapet. Kommande nummer trycks i 27.000
exemplar och omfattar ca 100 sidor späckade med intressant läsning
om aktuella företeelser, oemotståndliga besöksmål och spännande
härjedalingar, blandat med läckra foton och frestande annonser.
Vi vill genom MAGAZINET erbjuda en bredare och lite djupare
upplevelse av vårt Härliga Härjedalen.
Inom Härjedalen distribueras tidningen till butiker, mackar, hotell,
restauranger, Svegsflyget och turistbyråerna. Utanför landskapets
gränser finns MAGAZINET HÄRJEDALEN tillgängligt på bl.a.
Rasta Tönnebro, Inlandsbanan, Arlanda samt ett antal turistbyråer.
På Internet finns MAGAZINET HÄRJEDALEN länkat till Härjedalens
kommuns hemsida www.herjedalen.se under rubriken Turism och
givetvis på vår egen hemsida www.ymanolssonmedia.se

Lite fakta
Sidantal:

Ca 100 sidor

Fakturering:

Efter utgivning, bet.villkor 10 dagar

Upplaga:

27.000 ex.

Tryck:

Genomgående fyrfärg

Ansvarig utgivare,
redaktör och säljare:

Bosse Yman
0680-132 00, 070-594 14 16

Papper omslag:

Lumiart Silk 200 g

Papper inlaga:

Nova Press Silk 75 g bestruket

Annons- och
grafiskt ansvarig:

Yvonne Olsson
0680-132 00, 0730-361 385

Format:

210 x 280 mm

Annonsbokning:

bosse@ymanolssonmedia.se

Satsyta:

180 x 252 mm

Annonsmaterial:

yvonne@ymanolssonmedia.se

Raster:

300 dpi

För annonspriser och storlekar, se bif. prislista
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Storlekar bredd x höjd och pris
1/16-dels sida

EXEMPEL PÅ ANNONSSTORLEKAR:

42x60 mm, 88x28 mm................... 1.190:-

1/8-dels sida 88x60 mm, 42x124 mm,180x28 mm..... 2.180:1/4-sida 88x124 mm, 180x60 mm........................... 3.800:1/2-sida 88x252 mm, 180x124 mm......................... 7.200:1/1-sida 180x252 mm

1/16

(satsytan)..........................11.950:-

Utfallande: Skuret format 210x280 mm + 5 mm utfallsmarginal

Uppslag 390x252 mm.......................................21.800:Utfallande: Skuret format 420x280 mm + 5 mm utfallsmarginal

Reklamskatt 7,65% och moms 25% tillkommer.

42 x 60 mm

1/16

88 x 28 mm

Annonserna faktureras efter utgivning.
Bet.villkor 10 dagar

Magazinet Härjedalen
Sommar/Höst 2017
kommer ut i april.
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88 x 60 mm
alt. 42 x 124 el. 180 x 28 mm

Boka plats snarast

– för säker plats senast vecka 8.

Annonsbokning:

bosse@ymanolssonmedia.se
0680-132 00, 070-594 14 16

Annonsmaterial levereras till:
yvonne@ymanolssonmedia.se
0680-132 00, 0730-361 385

Vid leverans av bilder och färdiga annonser gäller följande
Färger: Bilder separeras i CMYK, upplösning 300 dpi. Alla
färger (även bilder) som används i annonsen ska vara CMYK,
processfärger, inte Pantone färger (PMS) eller RGB.
Filformat: Materialet ska levereras som PDF-fil alt. EPS med
bilder och typsnitt inbäddade. Om ni endast kan leverera öppet
dokument (InDesign, Illustrator) ska alla typsnitt, bilder och ev.
illustrationer också skickas med som separata filer.
Hör gärna av er om ni har några frågor!

Yman & Olsson
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88 x 124 mm
alt. 42 x 252 el. 180 x 60 mm

