10 %

boka tidigtrabatt
fö re 8 m a rs

I början av juni firar vi in sommaren med Åland Guide-kickoff med annonsörer och branschfollk!

Snart dags för sol, sommar och turister

BOKA ANNONS I GUIDEN ALLA LÄSER!
Åland Guide hela året – från vår till vår!
Du vet väl att Åland Guide är aktuell hela året och
finns runt om på Åland och ombord på fartygen också
utöver högsäsong? Så vill du göra affärer med turister
vår, sommar, höst och vinter är valet lätt.

Kul och nyttig läsning för besökare och å
 länningar!
Guiden är besökarnas bästa följeslagare med tips om
sevärdheter, roliga utflykter, mat, shopping, nöjen och
evenemang. Och naturligtvis för ålänningar som vill
upptäcka mer av sin hembygd.

Ny snygg exponering!
Det här är Åland Guide:
Upplaga: 100 000 ex
Språk: svenska, finska och engelska
Distribution: över hela Åland, ombord på fartygen året runt
Format: 140 x 200 mm, behändigt fickformat
Utgivning: slutet av maj

Snygga ställningar som
exponerar guiden på tre språk
gör att den syns ännu bättre i
miljöer där turister rör sig.
Vill du också ha en ställning?
Mejla bengt@strax.ax

10 %

boka tidigt-rabatt
före 8 mars

ANNONSPRISER OCH FORMAT

HELSIDA
(utfallande)

140x200+ 5 mm
2950 euro

HALVSIDA
Liggande

125x90 mm
1875 euro

HALVSIDA
Stående

KVARTSIDA
Stående

1875 euro

980 euro

60x185 mm

60x90 mm

KVARTSIDA
Liggande
125x42 mm
980 euro

Priser exklusive moms. Kostnader för annonsproduktion och översättningar tillkommer.

ANNONSBOKNING

DEADLINES

Pia Karlsson, tel. 0457 548 3027, pia@strax.ax

Bokning senast 22 mars.

Pia Nyberg, tel. 0457 3823 255, pia.nyberg@strax.ax
Bengt Johansson, tel. 0457 313 5559, bengt@strax.ax

Material för produktion hos oss senast 1 april.
Leverans av heloriginal senast 15 april.

ANNONSMATERIAL
Material till annonsproduktion:
Upplösning på bilder 300 DPI. Leverera så mycket
material som möjligt i samma e-post. 2 korrektur ingår, så
det är också viktigt att du är tydlig i dina instruktioner och
önskemål.

Leverans av färdiga annonser:
Färdigt formgivna annonser levereras som högupplöst
PDF senast 15 april till julia@strax.ax

Annonsoriginalen bör ha färdigt översatta språkversioner,
svenska, finska och engelska. Döp varje tryck PDF med
annonsörens namn och språket – SV, FI, EN.
All text, bilder och grafik är i cmyk och upplösningen för
bilder är 300 PPI, 150 l/tum. För stora filer som inte går att
mejla kontakta oss.
Obs! Placering av text eller viktig grafik på utfallande
helsidor börj ej placeras närmare högerkant än 12mm.

