Magasin & Kartor 2022
Boka annons i Södra Bohusläns magasin och kartor som ger information och inspiration och hjälper besökaren att upptäcka vad södra
Bohuslän har att erbjuda. Södra Bohuslän Turism jobbar för att marknadsföra och utveckla Orust, Tjörn, Stenungsund och Kungälv och
vi skapar produkter som säkerställer en hög kvalitet vad gäller innehåll och distribution. Att annonsera i våra uppskattade trycksaker är
mycket fördelaktigt då det trycks i stora upplagor och har en lång och aktiv livslängd och ett stort spridningsområde.

Upplaga

Sv 45.000 ex
Eng 30.000 ex

Upplev Svenska & Engelska

Kommunkartan

Vi erbjuder nu ett begränsat antal annonsplatser i engelska magasinet Upplev.

En mycket uppskattad och användbar karta
både för besökare, turistinformationer och
företag. Kartan är dubbelsidig och har en
översiktskarta på ena sidan och en ortskarta
på andra sidan. Den finns både vikt och i form
av ”riv-av-block”. Modulannonserna ligger
som en ram runt kartorna på översiktskartan.

Magasinet Upplev ger besökaren information och
inspiration till upplevelser i Södra Bohuslän året
om. Magasinet trycks på svenska och engelska
och finns dessutom att läsa online på
sodrabohuslan.com. Magasinet är i A5 format
och ges ut 1 gång per år.

Bohuslänkartan

– Orust, Tjörn, Stenungsund,
Kungälv, Marstrand

Bohusläns mest användbara och populära
karta som är mycket uppskattad i hela
Bohuslän. Kartan innehåller även tips och
inspiration på sevärdheter och besöksmål
i hela Bohuslän. Kartan har stor spridning
i Bohuslän och Göteborg. Finns även på
turistinformationerna i hela Sverige.
Upplaga 30.000 ex
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Boka a ri 2022!
1 februa
Informationstavlor
Hjälper besökarna att hitta rätt i regionen, tavlorna finns på flera platser
i Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Här kan du boka din annonsplats för att synas och hjälpa besökaren att hitta till din verksamhet.
Annonspris: 2000 - 6000 kr

Annonspaket 1

Annonspaket 2

Annonspaket 3

• 1 modul kommunkartan:

3.300 kr

• 1 modul kommunkartan:

3.300 kr

• 1 modul kommunkartan:

3.300 kr

• 1 modul Bohuslänkartan:

4.300 kr

• 1 modul Bohuslänkartan:

4.300 kr

• 1 modul Bohuslänkartan:

4.300 kr

• 1/4 annons Upplev:

5.500 kr

• 1/2 annons Upplev:

8.500 kr

• 1/1 annons Upplev:

15.500 kr

Paketpris medlem:

11.135 kr

Paketpris medlem:

13.685 kr

Paketpris medlem:

19.635 kr

Vill du boka annons eller är nyfiken och vill veta mer, välkommen att höra av dig till mig
Christina Aronsson • Tel: 0303-40 46 11 • christina.aronsson@sodrabohuslan.com

Priser & annonsstorlekar
Upplev, Svensk version ............................. Medlemspris

Ej medlem

Helsida: 125 x 198 mm (BxH)..............................................................15.500 kr

28.000 kr

Helsida utfallande: 148,5 x 210 mm + 3 mm utfall (BxH)....................15.500 kr

28.000 kr

Halvsida: 125 x 97 mm (BxH).................................................................8.500 kr

15.000 kr

1/4: 61 x 97 mm (BxH)...........................................................................5.500 kr

8.500 kr

Upplev, Engelsk version ............................ Medlemspris

Ej medlem

Helsida: 125 x 198 mm (BxH)..............................................................10.500 kr

16.000 kr

Halvsida: 125 x 97 mm (BxH).................................................................6.000 kr

10.000 kr

Kommunkartor/Riv-av-kartor................... Medlemspris

Ej medlem

1 modul: 38 bred x 41 (BxH)...................................................................3.300 kr

4.100 kr

2 mod. liggande: 78 x 41 (BxH) .............................................................6.000 kr

7.200 kr

2 mod. stående: 38 x 84 (BxH) –............................................................6.000 kr

7.200 kr

Bohuslänkartan.......................................... Medlemspris

Ej medlem

1 modul: 47 x 48 mm (BxH)...................................................................4.300 kr

6.100 kr

2 mod. liggande: 100 x 47 mm(BxH).....................................................7.600 kr

11.500 kr

2 mod. stående: 48 mm x 100 mm(BxH)................................................7.600 kr

11.500 kr

Halvsida
Helsida

1/4

1/4

Annonsstorlekar i magasinet Upplev

Informationstavlor..................................................... Pris
Annonsstorlek: 200 x 200 mm .................................................2.000 – 6.000 kr
Exempel på placering av annonser på kommunkarta

Viktiga datum 2022!

Distribution
Vi distribuerar en gång på våren till alla medlemmar i Södra Bohuslän Turism.
Turistinformationer och privatpersoner från hela Sverige kan även beställa
magasin och kartor via turistbyråshoppen och får det levererat till dörren.
Alla våra trycksaker finns tillgängliga på ca 40 informationsställ som är strategiskt
placerade runtom i hela regionen.

•
•
•
•

Turistinformationer
Boendeanläggningar
Restauranger, Caféer
Populära besöksmål

•
•
•
•

Butiker
Bensinstationer
Kommunhus
Shoppingcenter

Annonsbokning senast

1 februari

Material för produktion av annons

1 februari

Inlämning färdig annons

1 mars

Annonsinlämning
Annons görs som högupplöst pdf-fil anpassad för tryck, 300 dpi.
Maila er färdiga annons till christina.aronsson@sodrabohuslan.com
Märk mailet med den trycksak annonsen är bokad i.

Alla annonspriser gäller för medlemmar och är exkl. moms.
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