
NACKA
VÄRMDÖ

Stockholmsmagasinen 2021

NU SATSAR VI FULLT UT genom att höja såväl innehåll som 
papperskvalité rejält. Från och med 2021 blir vi Nacka och 
Värmdö Villamagasin. Två magasin där du som annonsör 
når de som äger villor eller radhus i Nacka och på Värmdö. 
Utöver detta kommer magasinet att finnas i väl valda butiker 
och restauranger såväl i Nacka som på Värmdö.
 Det nya magasinet trycks på ett 80 grams papper av 
bästa kvalité och med ett snyggt lackat omslag allt för att 
förmedla ert budskap på bästa sätt. Då vi nu går över till att 
distribuera magasinen till de som äger sitt boende så kommer 
detta också mer speglas i magasinen där vi framöver kom-
mer att belysa såväl inredning som renovering, energi och 
trädgård givetvis utan att tappa den lokala prägeln.

VÅRA LÄSARE BÅDE VILL OCH KAN. I Nacka är över 25 
procent av populationen miljonärer och längst ut på 
Värmdö bor idag många av Sveriges allra rikaste familjer. 
Nacka rankades 2020 för andra året i rad till bästa kom-
mun för barnfamiljer tätt följd av Värmdö på en hedrande 

tredjeplats. Det är här som de nya husen nästan skjuter upp 
som svampar ur marken. Och är det inte nybyggen så är det 
gamla hus som renoveras och byggs om för att passa den 
växande familjen. Man är mån om sitt boende och väljer 
ofta exklusivt när man renoverar. Här behövs kök, badrum, 
golv och nya väggar. Kanske vill man också ha en pool eller 

badtunna på tomten. Här finns en härlig nybyggaranda som 
drivs framåt av välutbildade barnfamiljer. Man är aktiv och 
åker gärna skidor eller spelar golf på ledig tid. Man reser 
långt och ofta och gärna med hela familjen.

VI NÅR DENNA SPÄNNANDE MÅLGRUPP fyra gånger om 
året med två exklusiva välkända lokala magasin som på bästa 
sätt bekräftar de val de gjort då de valt sin bostadsort. Då 
våra magasin räknas som samhällsinformation så låser vi 
även upp de hushåll som säger nej till reklam, vilket i ovan-
stående områden ligger på drygt 50 procent. Andelen nej till 
gratismagasin är dock under 4 procent. Vi är dock mycket 
rädda om våra läsare och är alltid måna om att producera 
läsvärt material där det lokala är nyckeln för att komma våra 
läsare nära, vilket vi lyckats väl med de senaste tio åren.

LOKALA NYHETER ÄR STARKA och de har rätt förpackade 
en mycket lång hållbarhetstid. Våra magasin kan läsas 
både denna och de kommande veckorna utan att de känns 
daterade, vilket också borgar för bra exponering. 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 

Tio år talar sitt tydliga språk. Sedan 2011 har vi levererat två lokala magasin 
av mycket hög kvalité till de boende i Nacka och Värmdö. Sveriges snabbast växande 

kommuner. Magasinen är idag välkända och efterlängtade av sina läsare. 
Magasinen som låser upp dörren till två av Sveriges mest spännande områden. 

Och vi vet att läsarna verkligen gillar våra magasin, på Värmdö ger 92% av läsarna 
oss betyget läsvärt eller mycket läsvärt.

FORMAT OCH PRISER

UTGIVNINGAR 2021 
UTGIVNING MATERIAL BOKNING

#1  19 mars  19 feb 12 feb

#2 21 maj 23 april 16 april

#3   9 okt 10 sept   3 sept

#4   4 dec   5 nov 29 okt

Uppslag 
420 x 287 mm + 5 mm utfall 45 000 kr

Helsida 
Satsyta 181 x 250 mm 

210 x 287 mm + 5 mm utfall 27 000 kr

Halvsida 
Liggande: 181 x 122 mm

Stående: 87 x 250 mm  16 200 kr

Kvartssida 
Stående: 87 x 122 mm 9 720 kr

Omslag 4 (baksida) 

210 x 287 mm + 5 mm utfall 31 500 kr

ANNONSBOKNING
OCH BILAGOR

MICHAEL SÄLL

Telefon 0735-26 78 44, 
mail: michael.sall@stockholmsmagasinen.se

ANNONSMATERIAL
TRAFFIC |  Newsfactory Produktion AB
annons@newsfactory.se, Tel 08-505 738 07

BEHÖVERDU HJÄLP MED 
ANNONSEN?
Kontakta oss på tel. 08 505 738 07 
så berättar vi mer!
Vi jobbar med fasta priser och hjälper dig med allt 
från den enklaste annonsen till vassaste broschyren, 
katalogen eller hemsidan.

UTGIVARE Stockholmsmagasinen

FORMAT 210 x 287 mm
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där man bor. Vi bekräftar helt enkelt läsaren i det lysande val 
de gjort. Detta kombinerar vi med teman om resor, inred-
ning, trender, antikviteter, skidåkning, golf och hälsa mm. 
Vi skildrar det goda livet till en målgrupp som värdesätter 
det och även har resurserna för att leva det fullt ut. Vi kan 
nu också erbjuda digitala lösningar med mycket hög lokal 
träffsäkerhet. Vill du som annonsör även nå dina lokala kon-
sumenter digitalt så kan vi komplettera med såväl Facebook 
som Instagram.

DE STORA DAGSTIDNINGARNAS vikande upplagor gör oss 
till ett allt intressantare alternativ. Vi vet vikten av att kunna 
kommunicera med sina viktigaste kunder och vi bedriver 
med magasinen verkligen uppsökande verksamhet. 

VILL NI NÅ VÅRA LÄSARE i Sveriges snabbast växande kom-
muner så har vi dem här. Totalt når vi drygt 25 000 villa- och 
radhusägare i Nacka och Värmdö. Våra läsare är köpstarka 
med en förkärlek för livets goda. Säljer ni produkter eller 
tjänster som hör hemma i premiumsegmentet har vi defini-
tivt rätt målgrupp för er, en målgrupp som inte bara vill utan 
också kan. Annonsera hos oss så levererar vi ditt budskap i ett 
snyggt magasin med lång liggtid, allt för att maximera din 
exponering.

VÄLKOMMEN TILL ETT SPÄNNANDE 2021.

VILLAPRISER. 
Snittpriset för 
en villa i Nacka 
är 9,1 mkr 
och i Värmdö 
6 mkr enligt 
Mäklarstatistik 
hösten 2020.

https://issuu.com/newsfactory/docs/nacka0420?fr=sYmZiZjIyODc0MTQ
https://issuu.com/newsfactory/docs/varmdo0420?fr=sZWY5OTIyODc0MTQ

