SNAPPHANERIKETS

TURISTGUIDE 2016
PRISER

UPPLAGA: 10 000 EX

PRISLISTA

TIDPLAN

50%

rabatt för
medlemmar i
Snapphanerikets
Turistförening!
OBS! Gäller bara
denna storlek

MATERIAL
8 mars

UTGIVNING
1 maj

Utgivare: Snapphanerikets Turistförening
genom PA Reportage.

Info + liten bild:
Info + halvsida:
Info + helsida:
Info + uppslag:

800 kr (50% rabatt för medlemmar)
3 000 kr
4 500 kr
6 000 kr

Alla priser är exklusive mervärdesskatt.

MÅTT
INFO (EXEMPEL)

HALVSIDA
170 mm x 120 mm
+ 3 mm utfall

HELSIDA
170 mm x 240 mm
+ 3 mm utfall

UPPSLAG
340 mm x 240 mm
+ 3 mm utfall

FÖRETAGETS NAMN
Några raders information om
vad företaget erbjuder sina
kunder och vad som är speciellt med just deras utbud.
Adress
Postnummer
Telefonnummer
Hitta oss på internet!
Samt en bild i samma storlek
som textinformationen.

FÄRGPROFIL: Adobe RGB (1998), Coated FOGRA39
UPPLÖSNING: 300 dpi
FÄRG: 4+4
Notera att information som läggs i mitten av en
uppslagsannons kan tappa i läsbarhet.

KONTAKT

VILLKOR

Pär Andersson
info@pareportage.se
070-935 29 26

Annons får inte aktivt efterlikna produktens redaktionella material
(typsnitt, layout etc). Annons ska ha en tydlig avsändare, för att minimera
förväxlingsrisken mellan redaktionellt material och annons.

TURISTGUIDENS UPPBYGGNAD
UPPLAGA: 10 000 EX

KATEGORIER (preliminärt)
SERVICE

Räddningstjänst, vårdcentraler, biluthyrning, turistbyråer...

BOENDE

Hotell, vandrarhem...

MAT & FIKA

Caféer, restauranger, gårdsbutiker...

UTFLYKTSMÅL

Muséer, hembygdsobjekt, konstutställningar...

AKTIVITETER

Simhallar, sporthallar, äventyrsland, bilbingo...

SHOPPING

Butiker, affärer...

EVENEMANG

Marknader, idrottsevenemang, julskyltning...

BLI MEDLEM I SNAPPHANERIKETS TURISTFÖRENING
KOSTNAD/ÅR
BANKGIRONUMMER

100 kr
5948-0863
Ange företagsnamn, kontaktperson och e-postadress.

GÖR SÅ HÄR!
ANTINGEN...
Vill du bli medlem i turistföreningen och få rabatt på den minsta storleken i
turistguiden? Sätt in 100 kr på bankgironummer som anges ovan.
Maila sedan till info@pareportage.se och bifoga följande information:
· Namn på företag/verksamhet, adress, telefonnummer, mailadress,
ev. hemsidesadress + ev. bilder som du vill ska vara med.
· Tre meningar där du beskriver verksamheten i stora drag.
· Faktureringsadress.
ELLER...
Fundera på om du är intresserad av halvsida, helsida eller uppslag. Maila
info som nämns i punkterna ovan till info@pareportage.se OCH bifoga text
och bild som du vill ha med i ditt extra utrymme!
Ring Pär Andersson om du har några frågor: 070 935 29 26.

