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Annonspriser för I frêske lufta 2017

I Frêske lufta är Storfors kommuns informationstidning och utkommer med sju nummer per år i upplagan
2400 exemplar. Tidningen distribueras via posten till alla hushåll och företag i kommunen. Tidningen finns
dessutom på turistbyrån och hos vissa näringsidkare. Nummer 4 är en sommartidning med högre upplaga,
större spridning och något högre annonspriser.
RABATT: För förhandsbokning av annons i varje nummer (helårsbokning) ges tio procent rabatt på
priset. Bokningen för hela 2017 ska göras inför nummer 1.

Utgivningsplan 2017

Nr 1 manusstopp måndag 30/1 utgivning onsdag 22/2 (före sportlovet)
nr 2 manusstopp måndag 13/3 utgivning onsdag 5/4 (före påsk)
nr 3 manusstopp måndag 24/4 utgivning onsdag 17/5 (före kristi himmelsfärdshelgen)
nr 4 manusstopp måndag 15/5 utgivning onsdag 7/6 (sommartidning)
nr 5 manusstopp måndag 14/8 utgivning onsdag 6/9 (veckan före storforsmârken)
nr 6 manusstopp måndag 25/9 utgivning onsdag 18/10
nr 7 manusstopp måndag 6/11 utgivning onsdag 29/11 (före Centrumfesten - 5 december)

Prislista 2017

Annonspriser för företag (exklusive moms):
Annonsstorlek 		
Pris svartvitt Pris färg
Helsida 		
2 520 kr
2 830 kr
Halvsida 		
1 260 kr
1 520 kr
Kvartssida 		
695 kr 		
900 kr
Åttondel		
400 kr		
500 kr
Kombinationer:
Uppslag (eller 2 sidor) 4 740 kr
5 300 kr
Helsida + 1/4 sida
3 000 kr
3 550 kr
Helsida + 1/2 sida
3 550 kr
4 150 kr
Annonspriser för föreningar i Storfors kommun (exklusive moms):
Annonsstorlek 		
Pris svartvitt Pris färg
Helsida 		
2 060 kr
2 420 kr
Halvsida 		
1 110 kr
1 356 kr
Kvartssida 		
620 kr 		
770 kr
Åttondel		
350 kr		
400 kr
Kombinationer:
Uppslag (eller 2 sidor) 3 990 kr
4 610 kr
Helsida + 1/4 sida
2 520 kr
3 040 kr
Helsida + 1/2 sida
2 680 kr
3 502 kr

Helsida
264 mm hög
178 mm bred

Bokning

Halvsida
128 mm hög
178 mm bred

Kvartssida
128 mm hög x 87 mm bred
Liggande kvartssida: 178 mm bred x 60 mm hög

Annonsbokning mailas till: freske.lufta@storfors.se. Se dock till att ni får en
bekräftelse på bokningen så att mailet verkligen kommit fram!
Det går också bra att ringa till redaktionen på 0550-651 77 eller 070-55 88 696.
Samma stopptider gäller för kalendariet.
Missa inte att anmäla om ni har ett evenemang som vänder sig till allmänheten.
Det införs kostnadsfritt i kalenderaiet och vi behöver uppgift om tid, plats typ av
arrangemang, ev kostnad och kontaktperson.

