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Nu lagar vi Årets Valdemarsviksrätt 2015
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Evenemangskalendern för Valdemarsviks kommun
viksGuiden
Valdemars

Bruksglas av engångsglas - vi besöker Återbrukets glashytta
1
ValdemarsviksGuiden

2016 firade Valdemarsviksguiden 25 år!
Sommarmagasinet i Valdemarsvik som utkommer inför varje sommarsäsong
och innehåller bl.a. trevliga artiklar, information, korsord och evenemangstips.

DU VET VÄL ATT...

Valdemarsviksguiden utkommer i månadsskiftet maj/juni och i år är det 26:e årgången.
I samarbete med Valdemarsviks kommun finns ett kalendarium med evenemangstips i magasinet.
Dessa evenemang hämtas från kommunens Internetbaserad evenemangskalender.
Upplagan är 12.000 exemplar.
Spridning:
• Delas ut via ODR till alla hushåll i Valdemarsviks kommun.
• Skickas per post till alla fritidshusägare i Valdemarsviks kommun, till deras hemadresser.
• Finns på Valdemarsviks turistbyrå och på turistbyråer i regionen.
(Turistbyrån delar ut magasinet till alla båtar och husbilar i Valdemarsviks gästhamn)
• Finns på Turistbyråshopen, www.tbshopen.se, för vem som helst att skicka efter.
• Finns som bläddringsbar PDF på hemsidan, sociala media o.d.
Valdemarsviksguiden och Valdemarsviks kommuns officiella turistbroschyr ingår i den
gemensamma marknadsföring som kommunen och näringslivet genomför varje år.

ANNONSBOKNING

Ni kommer att bli kontaktade inom kort för bokning av annons.
Har ni frågor eller själva vill boka annonsplats, ring 0123-125 46 eller
mejla info@valdemarsviksguiden.
Sista dag att boka annons är fredag 5 maj 2017.

ANNONSSTORLEKAR OCH PRISLISTA
Magasinets format är A4
1/8
91x65 mm (liggande)		
1/4
91x134 mm (stående)		
		
189x65 mm (liggande)
1/2
91x276 mm (stående)		
		
189x134 mm (liggande)
1/1		
189x276 mm (stående)		

2.000 kr (ex moms)
3.500 kr (ex moms)
6.000 kr (ex moms)
11.000 kr (ex moms)

ANNONSMATERIAL

Färdigt annonsmaterial ska vara i högupplöst PDF eller EPS.
Allt material ska vara digitalt.
I priset ingår enklare originalarbete.
Material skickas till info@valdemarsviksguiden.se.

ANNONSSTOPP

Sista dag som annonsmaterialet ska vara inlämnat är fredag 5 maj 2017.
Välkomna att annonsera!
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Valdemarsviksguiden
Tryckcenter i Valdemarsvik AB
Storgatan 16, 615 30 Valdemarsvik
Telefon 0123-125 46
E-post info@valdemarsviksguiden
Hemsida www.valdemarsviksguiden.se

