UTGIVNINGSPLAN
OCH PRISLISTA 2019

VÄLKOMMEN TILL DE
FANTASTISKA NACKABORNAS EGET MAGASIN
Sju år talar sitt tydliga språk. Sedan 2012 har vi fem gånger om året levererat Nacka
magasin till Nackaborna. Nacka magasin är idag både välkänt och efterlängtat.
Vi är Nackabornas enda och egna magasin, alltid laddat med lokala nyheter
och tips. Vi är den hållbara och långlivade kanalen till dina viktigaste kunder. Vår
styrka är vår lästid och vi vet att många spar oss länge. Inget magasin når idag så
många läsare inom ditt närområde.
Tala därför om var du finns och vad just du har att erbjuda våra läsare.
NYFIKNA INTRESSERADE OCH GLADA LÄSARE har

gång på gång övertygat oss om att
det vi gör är rätt. Lokala glada inspirerande och entusiasmerande nyheter om
Nacka, platsen där de lever och bor. Förpackade så att de kan läsas när mottagaren själv väljer, idag i morgon eller om två veckor.
Vi älskar alla våra lokala nyheter. Nyheter som handlar om platsen där vi
lever och bor, duktiga entreprenörer, sociala hjältar och kommande idrottsstjärnor. Vi tar med läsaren in i de där läckra husen man passerat så många
gånger. Vi tipsar om kommande aktiviteter och vi berättar historien om platsen
där man bor. Vi bekräftar läsaren i det lysande val de gjort då de valt Nacka.
Våra magasin kan läsaren läsa både denna och de kommande veckorna
utan att de känns daterade, vilket också borgar för bra exponering. Då vi
producerar ett magasin med lång hållbarhet så når vi läsaren när hen själv
väljer att läsa, vid köksbordet, i soffan eller i sängen, att nå dem när de
själva väljer blir allt viktigare.
Vi är det glada magasinet som fem gånger om året bär ut ert budskap till er
viktigaste målgrupp. Har ni en stor del av era kunder i närområdet är vi definitivt rätt kanal för er. Vi vet vikten av att kunna kommunicera med sina viktigaste
kunder och vi bedriver med magasinen verkligen uppsökande verksamhet.
Nytt från förra året är att vi nu också kan erbjuda digitala lösningar med
mycket hög lokal träffsäkerhet. Vill du som annonsör även nå dina lokala
konsumenter digitalt så kan vi använda ditt budskap och komplettera med såväl
Facebook som Instagram.
Vet du att drygt 50 % av de boende i Nacka säger nej till reklam men bara
3 % till våra magasin. Till skillnad från de stora dagstidningarna så erbjuder vi
en mycket högre träffsäkerhet i just ert område.
Nackaborna är köpstarka och välutbildade, här bor i absoluta tal fler miljonärer än i Danderyd. Bostadspriserna har utvecklats starkt de senaste åren och
en villa kostar idag i snitt 8 mkr, vilket lett till att man gör allt exklusivare
renoveringar. Man reser ofta och gärna med hela familjen.
Annonsera hos oss så levererar vi ditt budskap i ett snyggt
magasin med lång liggtid, allt för att maximera din exponering
ut mot Nackaborna.
Välkommen till ett lysande 2019.
MICHAEL SÄLL

michael.sall@stockholmsmagasinen.se

Stockholmsmagasinen

KORT OM NACKA:

- Snittpris på villor i Nacka 7,4 mkr.*
- Nacka 37 % av hushållen har en inkomst
överstigande 780 000 kronor.**
Hushåll med inkomst överstigande
1 miljon kronor**

- Sverige (Index): 100
- Nacka:
321
*Källa: booli.se, 50 senaste sålda - hösten 2016.
**Orvesto Konsument
KORT OM NACKA MAGASIN:

- Magasinen kategoriseras som samhällsinformation och vi kan därför ge er
direkt access en mycket stor del av alla
hushåll i Nacka.

”Vi ger dig som lokal
annonsör möjligheten
att kommunicera direkt
med din viktigaste
målgrupp i ett magasin
med lång livslängd.”

2019

UTGIVNINGSPLAN
OCH MATERIALFAKTA
NACKA MAGASIN

UPPSLAG

UTGIVNINGSPLAN FÖR 2019

FORMAT:

NUMMER

BOKNING

MATERIAL

UTGIVNING

420 x 287 mm + 5 mm skärsmån

1

28 januari

4 februari

2 mars

PRIS: 38 300 kr

2

23 april

30 april

25 maj

3

19 augusti

26 augusti

21 september

4

30 september

7 oktober

2 november

5

4 november

11 november

7 december

HELSIDA

FORMAT:
Satsyta: 181 x 250 mm

UPPLAGA, FORMAT OCH DISTRIBUTION

Utfallande format:
210 x 287 mm + 5 mm skärsmån

UTGIVARE:
UPPLAGA:

37 500 ex

PRIS: 23 000 kr

FORMAT:

210 x 287 mm

OMSLAG 4 (BAKSIDAN)
PRIS: 29 900 kr

Stockholmsmagasinen AB

DISTRIBUTION: SDR
BOKNING AV ANNONS

FORMAT:

MICHAEL SÄLL
Telefon 0735-267844,
mail: michael.sall@stockholmsmagasinen.se

Liggande: 181 x 122 mm
Stående: 87 x 250 mm

ANNONSMATERIAL

HALVSIDA

PRIS: 14 200 kr

TRAFFIC | Newsfactory Produktion AB
annons@newsfactory.se, Tel 08-505 73 807

HJÄLP MED ANNONSPRODUKTION
KVARTSSIDA

FORMAT:
Stående: 87 x 122 mm

Vänligen kontakta oss på 08-505 73 807 så berättar vi mer!
Vi jobbar med fasta priser och hjälper dig med allt från den enklaste
annonsen till vassaste broschyren, katalogen eller hemsidan.

PRIS: 8 200 kr
BILAGOR
Vänligen kontakta Michael Säll, 0735-267844, för offert.
mail: michael.sall@stockholmsmagasinen.se

RS-kontrollerad
www.ts.se

Vill ni nå våra läsare i Sveriges snabbast
växande kommuner så har vi dem här.
Totalt når vi cirka 56 000 hushåll
i Nacka och på Värmdö.

Våra övriga magasin kommer ut på Lidingö, i Täby/Danderyd och i Bromma.

Stockholmsmagasinen

