I hjärtat av

Sommartidningen i Stockholms Skärgård – Vaxholm och Österåker • Juni - augusti 2016

TIPS FÖR SOMMARLEDIGA
Magasinet innehåller tips på aktiviteter och
trevliga utflyktsmål. Här finns även ett kalendarium
med sommarens breda utbud av evenemang i området.
Tidningen delas ut veckan före midsommar till samtliga hushåll och
fritidsboende i Österåker och Vaxholm. Den finns även att hämta på
välbesökta platser runt om i norra Stockholms skärgårdskommuner.

Din annons når

Skärgården runt

I hjärtat av

ANNONSFORMAT & ANNONSPRISER
4-SPALTS ANNONSER • ORUBRICERADE ANNONSSIDOR
4-färg ingår • Moms 25% tillkommer • Reklamskatt 8% ingår

Sommartidningen i Stockholms Skärgård
– Vaxholm och Österåker • Juni - augusti 2016

Norr tälje

E18

2/1 - Uppslag

43.900:-

1/1 - Helsida

1/2 - Halvsida

13.400:-

1/4 - Kvartssida

7.600:-

1/8 - Åttondel

4.400:-

1/16 - Sextondel

2.400:-

Normal 475 x 330 mm • Utfallande 500 x 350

I juni, juli och augusti finns många semesterfirare,
sommargäster och turister i våra skärgårdskommuner.
För 19:e året i rad ger vi ut denna uppskattade
sommartidning med bred skildring av evenemang och
aktiviteter i området från Vaxholm och Österåker och
ut i skärgården.
Sommartidningen innehåller många redaktionella
tips om utflykter, bad, fiske, sevärdheter, evenemang,
kultur, nöjen, smultronställen och annat matnyttigt.

Normal 230 x 163 mm • Stående 113 x 330

24.400:-

Normal 230 x 330 mm • Utfallande 250 x 350

Normal 113 x 163 mm

Välkommen med din annonsbokning!
UTGIVNING:. . . . . . . . . . . . . 13 - 15 juni
TRYCKUPPLAGA: . . . . . . . . .

30.000 ex

Tidningarna distribueras till samtliga permanenthushåll
och sommarhushåll i Österåkers och Vaxholms
kommun. Dessutom kommer tidningar att läggas ut på
välbesökta plaster såsom ångbåtsbryggor, turistbyråer,
bensinmackar, köpcentrum i Österåker, Vaxholm och
andra närliggande kommuner.

Normal 113 x 80 mm

Normal 55 x 80 mm

6-SPALTS ANNONSER • RUBRICERADE VINJETTSIDOR

BOKNINGSSTOPP: . . . . . . . . Fre 20 maj
KONTAKTA: . . . . . . . . . . .

Fix Media AB

Marie-Anne Borgenengh . . . . . . . . . .070-653 49 95
. . . . . . . . . . . marie-anne.borgenengh@fixmedia.se
Katarina Persson. . . . . . . . . . . . . . . . . . .070-471 15 30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . katarina.persson@fixmedia.se

1/3 - Tredjedel
Stående 74 x 330 mm

9.700:-

1/6 - Sjättedel

5.500:-

4.200:-

1/18 - Artondel

2.300:-

Stående 74 x 163 mm

Fix Media AB • Tel 540 883 00
Sågvägen 19 • 184 40 Åkersberga
E-post: annonser@fixmedia.se

1/9 - Niondel

Stående 74 x 106 mm

Stående 74 x 50 mm

ANNONSARTIKEL

REDAKTIONELL TEXTRUTA + 1/6-DELS ANNONS
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www.marinbutiken.com

Vi erbjuder kombinationsmarknadsföring.
Beställ en helsida bestående av ett
redaktionellt utrymme på 5/6-sida och ett
annonsutrymme på 1/6-sida (värde 5.500:-).
Journalistarbetet ingår i priset (värde 2.500:-).

Text 230 x 290 mm • Annons 230 x 50 mm

4-färg ingår • Moms 25% tillkommer • Reklamskatt 8% ingår

Tel 540 883 00 • Sågvägen 19 • 184 40 Åkersberga • E-post: annonser@fixmedia.se

