Annonsering Sydnärkenytt tidning
Bakgrund
Det som började 2007 med webbsidan Kumlanytt.se har nu
vuxit med webbsidor för Hallsberg, Askersund, Lekeberg och
Laxå under samlingsnamnet Sydnärkenytt.se. Utgivare är
Föreningen Kanal Regional och målet är givet: att berätta om
vad som händer - och har hänt - i bygden.
Tidningen
Verksamheten utvidgades 2010 med tidningen Kumlanytt,
distribuerad till Kumlas alla hushåll. Sommaren 2013 gjorde vi
en specialedition kallad Sydnärkenytt med artiklar från hela
Sydnärke. Vi fortsatte på det spåret och ger nu ut en tidning
som är garanterat läsvärd med populärt innehåll.
Räckvidd
Tidningen delas ut av Svensk Direktreklam till samtliga
hushåll i Kumla, Hallsberg och Lekeberg och av IFK
Askersund till cirka 2 200 hushåll i centrala Askersund.
Dessutom finns tidningen i cirka 15 ställ i övriga Sydnärke.
Total upplaga 27 000 ex.
Priser
I annonspriset ingår annonsproduktion inkl. två korrektur.
Fotografering till annons ingår ej i priset, men kan köpas till.

Priser per annons
Storlek

Pris exkl. moms

68 x 81 mm

A

1 300 kr

140 x 81 mm

B

2 400 kr

68 x 166 mm

C

2 400 kr

212 x 81 mm

D

3 500 kr

140 x 166 mm

E

4 200 kr

Halvsida (212 x 166 mm)

F

6 400 kr

Helsida (250 x 370 mm)

G

11 000 kr

Hel baksida (250 x 370 mm)

G

12 600 kr

Rabatt

Medverkan i 2-3 nr: 10%, 4-7 nr: 20 %, 8 nr: 25%

Utgivningsplan 2019
Utgivning

Materialstopp

Tryckfärdig pdf

16-17 mar

25 feb

4 mar

13-14 apr

25 mar

1 april

18-19 maj

29 april

6 maj

29-30 jun

10 juni

17 juni

7-8 sep

19 aug

26 aug

26-27 okt

7 okt

14 okt

16-17 nov

28 okt

4 nov

7-8 dec

18 nov

25 nov

Inlämning av annonsmaterial
Vid hjälp med annonsproduktion skickas allt material som
ska vara med i annonsen in senast dagen för materialstopp
enligt ovan.
Vid leverans av färdig annons levereras tryckklar pdf enligt
senast datum ovan. Annonsmaterial skickas till:
erik@sydnarkenytt.se
Observera att ni tillhandahåller oss med material som ska
vara med i annonsen:
• Bilder - Högupplösta, 300 dpi (stora filer)
• Text - All text ni önskar ha med i annonsen
• Logotyp - Gärna i eps-format
För att få den bästa kvalitén på annonsen rekomenderar vi
att du hämtar tryckeriets inställningar “Waterless-paketet”,
som ni hittar på www.mittmediaprint.se

A
B

F

D

C
E
Annonsförsäljning
Kumla, Örebro, Lekeberg och Laxå:
Anders Björk
073-059 38 36, annons@kumlanytt.se
Hallsberg:
Leif Gustavsson
070-681 17 08, leif@sydnarkenytt.se
Askersund
Erik Lodetti, annonsproduktion
0706-38 43 09, erik@sydnarkenytt.se
Ansvarig utgivare
Lars Litzén
redaktion@kumlanytt.se
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