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Hej!

Söderås Journalen är en annonsfinansierad
tidning som produceras av oss på Adapt
Media, och det är vi som står för idéer, intervjuer, text, foto och layout samt annonsproduktion och –försäljning.

Tack för att du visar intresse för att
synas i Söderås Journalen!
Storlek

Format

Pris

1/16-annons
1/8-annons
1/4-annons
1/4-annons
1/2-annons
1/1-annons

99 x 30,5 mm
99 x 65,5 mm
99 x 134 mm
201 x 65,5 mm
201 x 134 mm
201 x 271,5 mm

1190 kr
2250 kr
3725 kr (stående)
3725 kr (liggande)
7000 kr
13250 kr

Priser exkl. moms

Rabatter!
Dessa priser ovan är till dem som annonserar några
gånger om året. Vi har rabatter på 6- och
11-månaders abonnemang.

Vi försöker att göra en så attraktiv och varierad tidning som möjligt för att den ska
bli läsvärd. Vårt syfte med tidningen är att
stärka det lokala näringslivet och framför
allt att främja handeln på utgivningsorterna. Vi vill också sprida positiva nyheter om
föreningslivet och visa vad som är på gång
runt om oss.
Tidningen kommer ut i 15.400 ex 11
gånger om året till alla hushåll och företag
i utgivningsområdena som är Klippan, Perstorp, Östra Ljungby, Kvidinge, Ljungbyhed
och Röstånga. Tidningen läggs ut på flera
olika platser i Åstorp.

Nyhet! För er som aldrig har annonserat innan
i Söderås Journalen har vi ett Start-paket!
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OBS! Föreningar och politiska partier
har 50% på ordinarie annonspriser.
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E-post: annonser@soderasjournalen.se.se
Hemsida: www.klippanshopping.see
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Foto: Privat

Ring Söderås Journalen/Adapt Media
0435 - 77 90 50 för mer info och bokning!
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