
HÖST I VEMDALEN

Bilaga i ÖP 
& Sundsvalls 
Tidning med
30.000 ex

32 sidor höst och 
vinterinspiration!

HÖSTINSPIRATION 

HÖSTLOVSPROGRAM 

VINTERNS NYHETER 

OCH MYCKET MER

VEMDALEN 



(Bredd x höjd)

Helsida: 248 x 372 mm 27 000 kr 22 000 kr
Halvsida: 248 x 178 mm 15 500 kr 12 000 kr
Kvartsida: 122 x 178 mm 9 000 kr 6 500 kr
1/8-del: 122 x 88 mm 6 100 kr 4 100 kr
Baksida & sid 3: 248 x 372 mm 30 500 kr 24 000 kr

Vårt pris inkl. ÖP och 
Sundsvalls Tidning, samt 
tidning på plats ( 0  

.

ANNONSPRISLISTA: 
som är delägare i 

Annonsera i Destination 
Vemdalens höstlovstidning    
fylld med inspirerande höst- 
& vinternyheter
Tidningen som också är en mässtidning för Lodge & Lya har blivit ett lyckat 
koncept inför, under och efter mässan där du som utställare kan marknadsföra dig 
mot dina kunder. Den är dessutom en utmärkt säljkanal för att nå både bofasta, 
stugägare och gäster. 

Höstlov i Vemdalen är en tabloidtidning laddad med inspirationsartiklar inför höst och
vinter, intervjuer och vårt fullspäckade höstlovsprogram! Årets tidning distribueras med 
ÖP (74 000 läsare) och Sundsvalls Tidning (63 000 läsare) 2 veckor innan höstlovet 
vecka 44. Utöver detta trycks 6 000 exemplar som distribueras ut i tidningsställ i 
destinationens. 

Ett axplock av det redaktionella innehållet:

• Mässkarta och program
• Höstlovsprogrammet. Hela listan med roliga aktiviteter i Vemdalen under

höstlovet (skicka gärna tips till info@vemdalen.se).
• Inspirationsartiklar med fokus på höst och vinter.
• Vinternytt. De senaste nyheterna inför vintersäsongen.

Annonsbokning: 
Boka annonsplats senast 16 september via mejl till 
info@vemdalen.se. Färdig annons levereras senast 7 okt. Färger: 
Bilder separerade i CMYK, upplösning 300 dpi. Alla färger som 
används i annonsen ska vara CMYK, processfärger. Filformat: 
Materialet ska levereras som PDF-fil med bilder och typsnitt 
inbäddade. Färdig annons skickas till kenneth@vemdalen.se

Läs mer på vemdalen.se@destinationvemdalen /vemdalen

Begärd placering +20%    (Endast 1/1 och uppslag)
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