Nu är det dags att boka annons till
Happy Älvdalens sommarmagasin 2017

Happy Älvdalens magasin och webb vill skapa en positiv bild av Älvdalen och hur det är att bo,
verka och leva här. Läsaren ska inspireras av våra tips, små och stora nyheter om lokalt besöksliv,
näringsliv och livsstil. Vi vill locka läsaren med det vi tycker allra bäst om, vårt Älvdalen.
FAKTA HAPPY ÄLVDALEN SOMMARMAGASIN 2017

Utgivning 1 juni 2017
Distribution Butiker, turistbyråer, företag och affärer.
Upplag: 10 000 ex
Annonsbokning senast 4 mars
Sista materialdag 7 april

HAPPY
ÄLVDALEN...

PRISER HAPPY ÄLVDALENS SOMMARMAGASIN

Storlek		
Helsida		
Halvsida		
Halvsida		
1/4-del		
1/4-del 		
1/8-del		
1/16-del		

Bredd x höjd mm
210x270		
190x124 (liggande)
94x250 (stående)
94x124 (stående)
190x61 (liggande)
94x61		
46x61		

Pris
13 400:-/12 000:-*
9 100:-/ 8 200:-*
9 100:-/8 200:-*		
5 300:-/4 750:-*		
5 300:-/4 750:-*		
3 400:-/3 100:-*			
1 950:-/1 750:-*		

* Pris per annons vid bokning av annons sommar 2017 och vinter 2017/2018

Vid bokning av hel- och halvsida har du möjlighet att ha en annons på
Happy Älvdalens hemsida december-maj utan extra kostnad (ordinarie pris
990:- exkl moms/ halvår). Erbjudandet gäller färdig annons i måtten 215x153 px.

... lyfter fram lo
kalt näringsliv,
besöksliv och liv
sstil på ett
positivt sätt. Hap
py Älvdalen
vill sprida en po
sitiv bild av
Älvdalen för at
t locka fler att
vilja besöka, bo
och verka i
vår fantastiska
bygd.

Branschguiden – företagsnamn, e-post och telefonnummer – 500 kronor
Vid bokning av annons ingår branschguiden.

Vi ser fram emot
ett gott samarbe
te
med dig i utveck
lingen av Älvdal
en och
Happy Älvdalen
!

Basproduktion ingår i priset. Priserna anges exklusive moms.

Har du frågor?
Hör av dig på in
fo@happyalvda
len.se
eller på 070-33
9 36 36

Vinter 2016/2017

Gör som många
andra!
Följ oss på blog
gen
www.happyalvda
len.se,
på Facebook, In
stagram oc

h Twitter.

ÄLVDALENS FRAMTIDA

OS-HOPP!

Ansvarig utgiva
re:
Marit Norin
Explore Nordic
Ad

ventures

SVENSKA MÄSTARENS GARAGE

GÅR VARMT HELA VINTERN

THE ROYAL CHEF

Lagar mat åt kungligheter

Två unga fotografer
MED SPORT OCH NATUR I SIKTE

