Annonspriser för Flodabladet och Mockfjärdsbladet
per 2017-01-01 och tills vidare
Format: A4 Utgivningsdag: Helgfria onsdagar
Upplaga: ca 2200 ex
Utgivningsplan: ca 48 ggr/år
Distribueras till alla hushåll och företag i: Björbo, Dala-Floda, Flen, Lövsjön, Mockfjärd med omnejd
Distribueras till tidningsställ i: Grangärde, Björbo, Nås, Dala-Järna, Dala-Floda, Mockfjärd, Djurås,
Gagnef, Insjön
Manusstopp: fredagar kl 12 veckan innan utgivning, om korrektur önskas gäller torsdagar kl 12.
Ansvarig utgivare: Liselott Syvertsen. Ansvarig utgivare förbehåller sig rätten att i annonser och
eventuella bilagor avgöra vad som kommer med i Flodabladet/Mockfjärdsbladet.

ANNONSSTORLEKAR

Vi arbetar med annonsblock.
Välj det format som passar din annons bäst.
											
											Priser exkl moms
			Storlek (bredd x höjd) 					Pris sv/v
Pris färg
Helsida			190 mm x 277 mm						2 275 kr
3 860 kr
Bokad förstasida
190 mm x 222 mm (samma pris för sv/v & färg)					4 785 kr
Bokad sistasida		
190 mm x 277 mm (samma pris för sv/v & färg)					
4 595 kr
2/3 sida			
190 mm x 180 mm						
1 925 kr
3 465 kr
			Liggande (hela bredden)
Halvsida		
190 mm x 136 mm		
1/3 sida			
190 mm x 89 mm		
1/4 sida			
190 mm x 65 mm		
1/6 sida			
190 mm x 44 mm		
1/8 sida			
190 mm x 33 mm		
1/16 sida						

Stående (halva bredden)
92,5 mm x 277 mm		
92,5 mm x 183 mm		
92,5 mm x 136 mm		
92,5 mm x 89 mm		
92,5 mm x 65 mm		
92,5 mm x 33 mm		

1 355 kr
956 kr		
710 kr		
515 kr		
375 kr		
195 kr		

2 435 kr
1 730 kr
1 280 kr
930 kr
675 kr
320 kr

								Tryckning i färg kan bokas om det finns utrymme!

Rabatter

Stående annonsering. Hela annonspaketet faktureras vid första publiceringstillfället.
Oförändrad annons (alt färdig pdf )		
3-10 ggr		
10%
						Fler än 10 ggr		20%
25% moms tillkommer på priserna om inte något annat har överenskommits.
Betalningsvillkor: 30 dagar
ERBJUDANDE FÖR PRIVATPERSONER
Fira/tacka någon/Köp & Sälj/Övrigt
Privatpersoner erbjuds att annonsera för 150 kr inkl moms (ord pris 244 kr). I priset ingår en rubrik och en kort text
på två rader. Maila till annons@flodabladet.se.

