SvD, 100 000 ex + Strömma Kanals hemsida, 2 milj besökare + övriga kanaler!

Mediakit

STRÖMMA

Syns med Strömma
i sommar
LAGOM TILL VÅREN och Strömma Kanals premiärturer ges Strömma

besök, historiska nedslag, intressanta profiler, resetrender, kalendarium,

Kanals eget magasin ut. Här kommer Strömma att presentera sitt utbud

skräddarsydda dagsturer och framför allt alla fantastiska matupplevelser

i ett informativt, intressant och inspirerande 44-sidigt tjockt magasin.

som Strömma Kanals olika båtturer kan erbjuda. Välkända kockar,
läcker mat som alltid lagas på plats på båtarna och personligt utformade

SYFTET MED STRÖMMA MAGASIN:

menyer.

Förutom den strida ström av turister som upptäcker, utforskar och
underhålls via Strömma är också syftet att få alla som inte turistar i

VARFÖR SKA DU ANNONSERA I STRÖMMA MAGASIN?

Stockholm att besöka sin egen stad och skärgård!

Strömma Magasin distribueras tillsammans med SvD i 90 000 ex samt

Strömma Magasin kommer i text, bild och layout att guida,

en distribution på ca 10 000 ex via Strömmas båtar och restauranger.

inspirera och ge kunskap om vad som finns att göra i Stockholm under

Genom din medverkan i magasinet har du en möjlighet att nå rätt

sommarmånaderna.

målgrupp, vid rätt tidpunkt i samband med att man planerar sin
sommar.

VAD INNEHÅLLER STRÖMMA MAGASIN?

Dessutom, kommer Strömma Magasin att distribueras digitalt via

Magasinet som är 44 sidor tjockt, i ett glossy-papper, är utformat som ett

Strömma hemsida. Det gör att du har potential att nå Sveriges övriga

inbjudande livsstilsmagasin. Det innehåller allt från sommarens bästa

befolkning som planerar sin sommar i Stockholm.
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INFORMATION & TEKNISK FAKTA

ANNONSPRISER & FORMAT

Utgivare

Strömma

Sista materialdag

18/4 2018

Utgivningsdag

Stockholm

420 x 280 mm
(+5 mm utfall)

119 000 sek

Helsida

210 x 280 mm
(+5 mm utfall)

69 000 sek

Halvsida (lg.)

200 x 132,5 mm

41 400 sek

Halvsida (st.)

97,5 x 270 mm

41 400 sek

7/5 2018

Upplaga

115 000 ex

Webbsida

2 000 000 besökare/år

Omfång

Format:
Omslag:
Inlaga:
Tryckt material:
Digitalt material:
Färger:

Storlek
Uppslag

44 sidor

210 x 280 mm
150 g
65 g
Se separat materialspecifikation
Som ovan (+ medsänd önskad mållänk)
4-färg

Ovanstående priser är inklusive reklamskatt men exklusive moms, av priset utgör 15%
ersättning för digital publicering och länkning. I priset ingår även repro och traffic.

Distribution: Svd och Strömma Turist & Sjöfart

HELSIDA

HALVSIDA
LIGGANDE
UPPSLAG
HALVSIDA
STÅENDE

ANNONSSPECIFIKATION

FAKTA OM ANNONSMATERIAL

MAIL

mia.nilsson@makeyourmark.se

BILDER: Separeras i CMYK, upplösning 300 dpi. Färgmängd max

POST

Make Your Mark AB

320% (Bilderna bör vara inmonterade i 100% som tiff eller eps utan

Sturegatan 32, 114 36 Stockholm

komprimering.)

TEL

0735-98 54 44
FÄRGER: Alla färger (även bilder) som används i annonsen ska

ANNONSMATERIAL SKICKAS TILL

vara CMYK, processfäger. Får absolut inte vara Pantone-färger

MAIL

(PMS) eller RGB.

mia.nilsson@makeyourmark.se

Annonsmaterial skickas via vår mailadress. Ni kan även välja att skicka på

FILFORMAT: Materialet ska levereras som PDF- eller EPS-fil. Om ni

CD eller ZIP om ni är ute i mycket god tid. Komprimera filerna/mapparna

endast kan leverera öppet dokument (InDesign) ska alla typsnitt, bilder

så inget går förlorat under leveransens gång. Filnamn skall börja med

och ev illustrationer bifogas.

annonsörens/ produktens namn sedan_och tidningens namn. Exempel:
xxx_stromma

STORLEK: Format på tidningen 210 x 280 mm.
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