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MAGASIN

JÄRVSÖ
2021–2022
MEDIAFAKTA

FORMAT & PRISER

UPPSLAG
420 x 260 mm
+5 mm utfall

UTGIVNING MAGASIN JÄRVSÖ 2021–2022
UTGÅVA
Vinter 2021/2022
Sommar 2022
Vinter 2022/2023

UTGIVNING
Vecka 50
Vecka 24
Vecka 50

MATERIALDAG
15 november
16 maj
14 november

”Hem, hem till lilla Jarse.” sjöng Barbro ”Lill-Babs” Svensson med sådan
inlevelse och kärlek att det smittade av sig till varenda liten Jarsebo
i flera generationer. Det är faktiskt rätt troligt att många kommande
generationer vill ha starka bann till Hälsinglann precis som vi.
”Allting går utom nyfödda barn” är ett klassiskt citat från Barbrofamiljen
och det är precis den devisen man verkar efter i Järvsö. Antalet ”omöjliga”
projekt som blivit verklighet och går och går, år efter år går snart inte
att räkna längre.
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.
Magasin Järvsö är det självklara valet för dig som vill nå ut med ditt
budskap till alla som befinner sig i Järvsö med omnejd, både sommar
och vinter.
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 kronor per
sida på ordinarie helsida.

NATHALIE HÄLL
Chefredaktör
073-678 08 91
nathalie@svartpist.com

HANNA FAGERLUND
Annonshantering
070-565 69 54
annons@magasinjarvso.se

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

HALVSIDA
LIGGANDE
210 x 130 mm
+5 mm utfall

HELSIDA
210 x 260 mm
+5 mm utfall

HALVSIDA
STÅENDE
100 x 260 mm
+5 mm utfall

FORMAT
Uppslag
Helsida
Halvsida, liggande
Halvsida, stående
Kvartsida
Åttondel (Lill-Babs Torg)
Alla priser är exklusive moms.

KVARTSIDA ÅTTONDEL
89 x 114 mm 89 x 54,5 mm
(Lill-Babs
Torg)

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

PRIS
37 900:23 900:13 900:13 900:7 900:3 900:-

ANNONSPRODUKTION
Vi hjälper dig tillverka annonsen. Manus, högupplösta bilder och
logotyper i vektorformat lämnas senast på materialdagen till
annons@magasinjarvso.se
Om vi ska tillverka annonsen utgår en produktionskostnad på 500 kronor.
FÄRDIGA ANNONSER
Färdiga annonser levereras i tryckfärdigt PDF format. Exportera enligt
PDF/X-4:2008 standard. Bilder lämnas i RGB och 300 ppi för bästa
resultat. Annonsformat på halvsida eller större är utfallande så glöm ej
att lägga till 5 mm utfall och ha marginaler på minst 10 mm till text och
logotyper.
Annonser skickas till annons@magasinjarvso.se

Magasinet produceras och ges ut av

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

NISSE OLSSON
Säljare
073-665 70 02
nisse@spiggmedia.se

PETTER BERGMAN
Säljare
070-360 54 10
petter@spiggmedia.se
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ETT MAGASIN OM LILL BABS-LAND
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