FÖRETAGET

Since 2002

tidningen
om företag och företagare i malung-lima-sälen

Annonsprislista 2019
Tidningen Företaget är en fristående tidning som ägs, produceras och ges ut av Robertsson Media. Tidningen
finansieras av annonser och ges ut fyra gånger per år. Den distribueras gratis till hushåll och företag i Malung-Sälens
kommun samt till företag i Vansbro kommun. Tidningen finns också tillgänglig på utvalda offentliga platser samt på
webben: tidningenforetaget.se

Annonspriser och format
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1 395:-

95x 30 mm
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1 545:-

62 x63 mm

1/8

2 365:-

95x62 mm
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2 985:-

128 x63 mm
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4 165:-

95x130 mm
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7 895:-

194x130 mm
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14 985:-

194 x 281 mm (utfall 216x303 mm)

Utgivningsplan 2019
v. 15, v. 25, v. 39, v. 51

Boka helår - 4 nr
Som helårsannonsör syns ditt företag hela
året. Tidningen ges ut med fyra nummer per
år och din annons finns i papperstidningen
och den digitala versionen på webben.
På hemsidan: tidningenforetaget.se
listar vi alla helårsannonsörer med firmanamn och länk till deras egen hemsida.
Du som bokar annons på helår kan självklart
byta ut eller ändra i din annons inför varje nytt
nummer.

Se baksidan för exempel på de olika annonsformaten.

Modulannons på Servicesidan ”Varor & Tjänster”
785:-

49 x 30 mm

(Modulannons bokas på helår)

Se baksidan för mer info om modulannons..

Specialerbjudande
till helårsannonsörer!
Boka minst 1/8-annons på helår så får
du halva priset på en modulannons.

Moms 25% tillkommer på samtliga priser.

Produktionskostnad ingår i annonspriset.
Fakturering sker i samband med att aktuellt nummer av
tidningen går i tryck. Betalningsvillkor 30 dgr.
Tidningen är i A4-format och trycks på obestruket papper, Amber
Graphic. Upplaga minst 6700 ex. (varierar lite beroende på säsong).
Annonsmaterial levereras till:
Robertsson Media
Kontaktperson: Carina Robertsson.
Tel: 0280-601 39, 070-697 39 39
E-post: annons@robertssonmedia.se
Annonskorrektur skickas endast på begäran.
Färdigt annonsmaterial skall levereras som högupplöst pdf - sparad
med alla typsnitt och högupplösta bilder inkluderade.

0280-601 39, Bjuråker 230, 782 91 Malung
info@robertssonmedia.se, robertssonmedia.se
Ansvarig utgivare: Carina Robertsson
070-697 39 39, carina@robertssonmedia.se
Annonssäljare: Jan Robertsson
070-556 81 41, jan@robertssonmedia.se
tidningenforetaget.se

1/12
62x63

1/4
95x130

1/6
128x63

1/16

95x30

1/8
95x62

Modulannons på Servicesidan ”Varor & Tjänster”
Perfekt för dig som vill ha en mindre - men ändå väl synlig - annons. Format 49x30 mm.
Din modulannons placeras under en rubrik som speglar ditt företagets verksamhet.
Exempel på rubriker:
• Bilar / Reparation / Service
• Revision / Redovisning
• Butiker / Varor
• Skogstjänster
• Bygg / El /F ärg / VVS
• Tandvård / Tandläkare
• Frisör / Friskvård / Fotvård
• Utbildning / Utveckling
• Konsulttjänster
• Åkerier / Transporter
• Reklam / Tryck / Trycksaker
• Övriga tjänster

