Tema i ÖM - 2018
Österlenmagasinet ges ut en gång i veckan (torsdagar och
i vissa distrikt fredagar) och distribueras med Tidningsbärarna till ca 28.000 hushåll i Simrishamn, Tomelilla och
i ytterkanterna av Ystad kommun (öster).

Vecka 2 i månaden har vi en utökad upplaga på 7.000 extra
ex som distribueras till Kristianstadsbladets prenumeranter
i Tollarp, Degeberga, Everöd, Vä, Åhus och de södra delarna
av Kristianstad. Total upplaga 35.000 ex.

Österlenmagasinet har idag ca 36.000 läsare och är en
mycket uppskattad tidning. Österlenmagasinet delas ut till
samtliga hushåll, även till dem med ”Nej Tack till reklam”
på brevlådan!

Under sommaren, vecka 25-33 har Österlenmagasinet en
utökad sommarupplaga på ca 5.000 extra ex som distribueras till alla sommarhushåll i vårt upptagningsområde.
Annonsstopp är klockan 17.00 torsdag före utgivning, förutom vid helgdagar då annonsstopp ibland tidigareläggs.

Tidningen innehåller förutom annonser en mängd
välskriven redaktionell text med lokal förankring.

Att annonsera i Österlenmagasinet är mycket populärt.
Boka gärna er annonsplats med god framförhållning för
att försäkra er om en plats!

Vecka 1 och 3 i månaden har vi en utökad upplaga på
8.300 extra ex som distribueras till Ystads Allehandas
prenumeranter i centrala Ystad. Total upplaga 36.300 ex.

Tema

Datum

Motor

22/2, 5/7, 25/10

Tema Lantliv

22/2 + 22/3 + 12/4

Påsk o Konst

29/3 + 5/4

Trädgård

26/4, 24/5, 23/8 + 27/9

Sommar

21/6 – 16/8

Äppelmarknaden

27/9

Måla och lägga golv

11/10 + 25/10

Österlen Lyser

4/10 – 1/11

Jul

27/11 – 20/12

Distribution till 5 000 sommarhushåll

Distribution Ystad och Kristianstad
Ystad

Vecka 1 & 3 i månaden

Distribution med Ystads Allehanda till 9.000 hushåll, total upplaga 35.000 ex!

Kristianstad

Vecka 2 i månaden

Distribution med Kristianstadsbladet till 7.000 hushåll, total upplaga 34.000 ex!

Boka din annons hos:
Annonsavdelningen på 0411-55 79 15 eller hos din ordinarie
kontaktperson på Österlenmagasinet/Ystads Allehanda

