JÄRVSÖ
ETT MAGASIN OM LILL BABS-LAND

MEDIAFAKTA
Vinter & sommar 2018

ANNONSPRISLISTA
Välkommen som annonsör
i Magasin Järvsö
Att använda ett ord som unik kan bli lätt urvattnat och innehållslöst –
alla platser är på sitt eget sätt unika. Det som gör Järvsö speciellt är att
här blandas årstiderna, här kan du uppleva året runt, här får du ditt
adrenalinförråd tömt, här fyller du på ditt livsförråd, här äter du den
goda maten. Och du gör det inte på begränsade tider utan det här
pågår hela tiden.
Magasin Järvsö är en central del i allt det här i sin roll att sammanfatta allt som finns att göra och uppleva i bygden. Det är också därför
som magasinet är uppskattat, inte bara bland läsarna utan även bland
annonsörerna.
Vi får ofta höra hur företag som inte direkt är kopplade till
upplevelseindustrin använder magasinet för att visa var det
håller till och i slutändan få till en affär.
Magasin Järvsö är det självklara valet för dig som vill nå ut med ditt
budskap till alla gäster som befinner sig i Järvsö, både sommar och
vinter.

CONTENT MARKETING
Med content marketing öppnar du upp en helt ny möjlighet att nå ut
med ditt budskap. Tillsammans med Magasin Järvsös duktiga marknadsförare tar vi fram artiklar och bilder som passar din målgrupp.
Efter det formges din annons i samma stil som Magasin Järvsös redaktionella artiklar.
• Var ute i god tid – antalet platser vi har är begränsade. Det är för
att dessa annonser ska få maximal effekt och inte drukna bland allt
annat.
• Gå ihop flera stycken. Det är ett kostnadseffektivt sätt att flera i samma bransch går ihop!
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.

UTGIVNING VINTER & SOMMAR 2018
UTGÅVA
Vinter 2018
Sommar 2018

UTGIVNINGSDAG
11 december 2017
11 juni 2018

MATERIALDAG
14 november 2017
18 maj 2018

FORMAT & PRISER

UPPSLAG
420*260 mm
+5mm utfall

HALVSIDA
LIGGANDE
210*130 mm
+5 mm utfall

HELSIDA
210*260 mm
+5 mm utfall

HALVSIDA
STÅENDE
100*260 mm
+5 mm utfall

FORMAT
Uppslag
Helsida
Halvsida, liggande
Halvsida, stående
Kvartsida
Järvsöguiden 1/8
Järvsöguiden extra 1/8*

KVARTSIDA
89*114 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
40*114 mm (1/8 av sidan)
40*114 mm (1/8 av sidan)

JÄRVSÖGUIDEN
40*114 mm

PRIS
34 900:21 900:12 900:12 900:7 900:3 900:900:-

*Köper du en ordinarie annons i magasinet erhåller du 3 000:- rabatt
på guiden.
Alla priser är exklusive moms.
Annonser lämnas färdiga till annons@magasinjarvso.se.
Om vi ska tillverka annonsen utgår en produktionskostnad på 300:-

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

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

MARTIN EKMAN
Chefredaktör
0651-67 74 94
info@magasinjarvso.se

IDA ZETTERQUIST
Annonshantering
070-565 69 54
annons@magasinjarvso.se

