ÅLAND TRAVEL MAGAZINE

NU SÄLJER VI ÅLAND 2018
– TILLSAMMANS!

Till nyåret ger vi ut ett säljande magasin om Åland
som gäller hela 2018. Här finns noga utvalda,
högklassiga bilder, smakfull design och intressanta
texter. Vi beskriver de viktigaste områdena inom
resa, logi och upplevelser. Magasinet trycks i
limbundet veckotidningsformat som ger generöst
med utrymme för lockande bilduppslag. Totalt 70
välmatade sidor!
Vi ser fram emot att boka in din annons i magasinet
redan idag. Fakta om upplaga, språk, format och
priset finns på baksidan.

FAKTA OM ÅLAND TRAVEL MAGAZINE
UPPLAGA 		

50 000 ex

FORMAT

210x280 mm (veckotidningsformat)

VARAV ANNONSER

25

SPRÅK 		svenska, finska, engelska och tyska
			
i separata upplagor
SIDANTAL		
UTGIVNING

70

i början av 2018

DISTRIBUTION:

• Beställningar från reseagenter, resebyråer, bussbolag, främst i Finland och Sverige, men även
från övriga Europa.

• Till press och media som gästar Åland.
• Beställning via www.visitaland.com
• På mässor & events: Matka, Allt för sjön, Kotimaan Matkailu, ITB Berlin, GoExpo, VENE,
Kongressi, Lapsetmessut, Havet kallar.

• Via turistinformationen finns broschyren tillgänglig för besökare på plats, för distribution till

gäster som besöker Åland via föreningar, organisationer och företag på Åland. Till exempel
ÅHS, Arbeta & Bo, LR och ÅCB.

• Ombord på kryssningsfartygen till Åbo, Helsingfors och Stockholm och vid hamnterminalerna.
• Till branschföretagen på Åland för egen marknadsföring.
Strax Kommunikation är utgivare och finansierar magasinet genom annonser.
Distribution, översättningar och faktagranskning: VisitÅland.

ANNONSERING
ANNONSPRISER OCH FORMAT

ANNONSBOKNING

BLOCK 1
Premiumplacering. Maximalt 10 st, endast helsidor.

Deadline för bokning av annonsplatser är
13 oktober 2017.
Annonsbokning hos Strax Kommunikation,
Pia Karlsson, tel. 0457 548 3027, pia@strax.ax
Bengt Johansson, tel. 0457 313 5559, bengt@strax.ax

I text, helsidor		
3 200 €
Sid 2			3 400 €
Sistasidan		
3 500 €
BLOCK 2
Placering efter mittuppslag, hel och halvsidor

Leverans av färdiga annonser:

Färdigt formgivna annonser levereras som högupplöst PDF
senast 3 november till julia@strax.ax

Helsida			2 500 €
Halvsida 		1 300 €

Annonsoriginalen bör ha färdigt översatta språkversioner,
svenska, finska, engelska och tyska. Döp varje tryck PDF
med annonsörens namn och språket – SV, FI, EN, TY.

Samtliga priser exklusive moms.

All text, bilder och grafik är i cmyk och upplösningen för
bilder är 300 PPI, 150 l/tum.

STRAX PRODUCERAR GÄRNA
DIN ANNONS!
HELSIDA
210x280 + 5mm

HALVSIDA
185x125mm

HALVSIDA
90x256mm

