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BOKA FLERA ANNONSER
- SPARA UPP TILL 66 %

Ps. det går bra
att byta annons i
varje nummer.

foto: roine karlsson

målgrupp: Alla som gillar skärgård, EWRFKIULOXIWVOLY
utgivningar: Vår, sommar, vinter
upplaga: 75 000 ex per år
spridningsområde: Hela Stockholms skärgård med
omnejd. Från Hållnäs i norr till Oxelösund i söder och
Åland i öster. startår: 2005
ansvarig utgivare: Josefin Ekberg/JE Mediaproduktion
hemsida: www.magasinskargard.se
facebook: Facebook.com/MagasinSkärgård

VAD är Magasin Skärgård?

VAR ligger redaktionen?

– Det är ett annonsfinansierat gratismagasin. Det innehåller
mycket läsning om kust och skärgård med vackra bilder.
Reportagen kan handla om allt från sevärda platser till udda
företeelser
och roliga
aktiviteter. Samt
och gott.
Prisexempel:
halvkvart
(85annat
x 55smått
mm)
i vår

– En trappa upp i en bygdegård vid Gräddö ångbåtsbrygga
på Rådmansö. Välkommen på fika.

Prova på-rabatt 40 % Boka en annonsHUR ofta kommer magasinet ut?

– Tre
gånger per år. Vår, sommar
eller
vinternumret
3 000 och
kr.vinter.
Sommar 4 200 kr.

Ett kt
omtyacsin
mag

VILKEN respons brukar ni få?

VARFÖR bör jag annonsera här?

– Du nårtidigt-rabatt
läsare som älskar skärgård,
turister två annonser
– Så fint! Måste vara en av de allra bästa
Boka
50båtfolk,
% Boka

och öbor. I hela Stockholms
skärgård ioch
liteoch
till. sommarnumret
gratistidningarna
Prisexempel:
halvkvartar
vår
2 500 +som3 görs.
500Härliga
kr. bilder

Från Hållnäs i norr till Oxelösund i söder samt Åland
och så mycket läsvärt, anser Tomas.
i öster. I området bor omkring 2,5 miljoner invånare.
– Jag blev väldigt imponerad och tyckte att
Magasinen sprids till cirka 800 ställen. Från Waxholmsbolagets
det var väldigt trevlig läsning. Har aldrig sett
Prisexempel:
halvkvartarpåá Lidö.
2 333 kr. (Obs! sommarprislistan
används.)
vänthall till lilla informationsboden
tidningen tidigare och är
bosatt i Skåne men vill bara
med dessa rader tala om att jag tyckte väldigt mycket om
VEM ligger bakom magasinet?
Alla
priseroch
inklansvarig
rabatt och
exkl är
moms.
MagasinSkärgård«, skriver Gudrun bland annat.
– Ägare
utgivare
redaktör Josefin Ekberg.

Stammis-rabatt 66 % Boka tre annonser eller fler
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Per Zethelius och Ellen Boström var några
av alla spelmän som dök upp på Sundskärs
spelmansstämma ifjol. Läs mer på sid 6.
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Utgivningsplan 2022

BOKA FLERA ANNONSER
- SPARA UPP TILL 66 %

Nummer

Utgivning

Vår
Sommar
Ps. det går bra
att byta annons
i
Vinter
varje nummer.

Materialdag

Upplaga

9 mars
24 maj
18 oktober

25 000 ex
25 000 ex
25 000 ex

Annonsunderlag

Manus, bild och logotype skickas till:
annons@magasinskargard.se.
Vi skickar korrektur för godkännande.
Färdigt annonsmaterial

Vi tar emot pdf, jpg och tiff-format.
Döp gärna filen: firmanamn_annonsformat_utgivning.
T ex »Företaget_85x55_sommar 22«.
Format

foto: roine karlsson

Annonsen ska vara producerad i exakt samma storlek
som det bokade formatet. Är annonsen utfallande ska den ha
5 mm skärsmån runtom.
Digitalt annonsmaterial

Punktförstoring: 50% 18, 70% 15. icc profilen (för bilder): iso Web Coated.
Upplösning för bilder: 300 dpi. För felaktigt publicerat annonsmaterial ansvaras ej.
Fakta

ProvaFormat:
på-rabatt
40Inlaga:
% Boka
en Bulk
annons
210 x 270 mm.
Galerie Brite
70 g.

Prisexempel:
x 55rygg.
mm) i vår eller vinternumret 3 000 kr. Sommar 4 200 kr.
Omslag: 170halvkvart
g WFC Gloss.(85
Limmad

Boka tidigt-rabatt 50 % Boka två annonser

Prisexempel: halvkvartar i vår och sommarnumret 2 500 + 3 500 kr.

Stammis-rabatt 66 % Boka tre annonser eller fler

Prisexempel: halvkvartar á 2 333 kr. (Obs! sommarprislistan används.)
Alla priser inkl rabatt och exkl moms.
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Priser och format
22 500 kr
30 000 kr
1 500 kr
500 kr

UPPSLAG
Mått: 420 x 270 mm
Pris: 30 000 kr

HELSIDA
Mått: 210 x 270 mm
Pris: 18 000 kr

HALVSIDA LIGGANDE
Mått: 175 x 120 mm
Pris: 10 500 kr

"Din Skärgårdsguide"
Kontaktuppgifter
500 kr/år
Abonnemanget löper på ett år i taget. Vid obetald
faktura förlorar man sin plats.
Barter och andra samarbeten
Kontakta Josefin Ekberg på 0709–701 901 eller
josefin@magasinskargard.se
Alla priser är exklusive 25 % moms.
Betalningsvillkor 10 dagar efter utgivning, eller
annan överenskommelse.

HALVSIDA STÅENDE
Mått: 90 x 250 mm
Pris: 10 500 kr

KVARTSIDA
Mått: 85 x 120 mm
Pris: 6 000 kr

n
e

HALVKVART
Mått: 85 x 55 mm
Pris: 3 500 kr

w
STREAMER
Mått: 175 x 60 mm
Pris: 6 000 kr

kontaktuppgifter:
Josefin Ekberg/-(Mediaproduktion
Gräddö Varvsväg 12, 760 15 Gräddö
Mobil: 0709–701 901
Epost: josefin@magasinskargard.se

s

Erbjudande!
Erbjudande!
Erbjudande!

Vill ni vara med i Magasin Skärgårds »gula sidorna« – Din SkärgårdsGuide?
VillVill
ni vara
medmed
i Magasin
Skärgårds
»gula
sidorna«
– Din
Skärgårds
Guide?
ni vara
i Magasin
Skärgårds
»gula
sidorna«
– Din
Skärgårdsguide?
300 kr (ord. pris 500 kr) i alla tre nummer. Då får ni ert namn, telefonnummer och
3ULV500
per kr)
år. iDå
ninummer.
ert firmanamn,
och hemsideadress
300
kr (ord.kronor
pris 500
allafårtre
Då får telefonnummer
ni ert namn, telefonnummer
och
hemsideadress under rubriker som passar er verksamhet.
de
rubriker
som
passar
er
verksamhet.
under
hemsideadress under rubriker som passar er verksamhet.
Magasinet är en gratistidning som kommer ut vår, sommar, vinter. Upplaga 100 000 ex.
Magasinet är en gratistidning som kommer ut vår, sommar, vinter. Upplaga 100 000 ex.
Ja, tack vi vill boka plats i Din Skärgårdsguide för 500 kr ex moms om året.
Ja, tack vi vill boka plats i Din SkärgårdsGuide 2017 för 300 kr ex moms.
Ja, tack vi vill boka plats i Din SkärgårdsGuide 2017 för 300 kr ex moms.
Firmanamn
Firmanamn

Rubriker
Rubriker

Telefonnummer
Telefonnummer

Hemsida
Hemsida

Fakturaadress
Fakturaadress
Exempel på rubriker: Krogar/caféer, Boende, Stugor, Camping, Sjötaxi/båtturer, Svävare, Fiske, Båtuthyrning, Charter/event, Konferens/
Exempel
på rubriker:
Krogar/caféer,
Boende,
Stugor,
Camping,
Sjötaxi/båtturer,
Svävare,
Fiske, Båtuthyrning,
Charter/event,
Konferens/
bröllop,
Kajak/kanot,
Seglingsturer,
Ridning,
Spa/relax,
Bastuflotte,
Badtunna,
Minigolf/golf,
Cykel, Gokart,
Yoga, Gårdsbutik,
Livsmedel,
bröllop,
Kajak/kanot,
Seglingsturer,
Ridning,
Spa/relax,
Bastuflotte,
Badtunna,
Minigolf/golf,
Cykel,
Gokart,
Yoga,
Gårdsbutik,
Livsmedel,
Bageri, Hantverk/inredning, Galleri/konst, Loppis/antikt, Museum, Gästhamn, Marina/varv, Övrigt... (Vi lägger ibland till nya rubriker).
Bageri, Hantverk/inredning, Galleri/konst, Loppis/antikt, Museum, Gästhamn, Marina/varv, Övrigt...

OBS!
Abonnemanget
i Din
Skärgårdsguide
löper
på tills
vidare
tills ev
sker.
OBS!
Abonnemanget
i Din
SkärgårdsGuide
löper
på tills
ni väljer
attavbokning
avboka platsen.

Varsågod!

»Vårat mål är att lotsa
er fram mellan olika
arkipelager och utflyktsmål
samt att ni ska finna
njutningsfull läsning
och inspiration.«
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s
gång. Det är svårt att hinna med allt man vill göra.
Men lugn bara lugn. Vi har lösningen.«
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»Där svänger det så
folk dansar i sjön.«
Per Zethelius och Ellen Boström var några
av alla spelmän som dök upp på Sundskärs
spelmansstämma ifjol. Läs mer på sid 6.

sommaren 2017

