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2015
Ljustorps populäraste tidning!

Annonsera för en billig
penning i en tidningen
med högt läsvärde...
...samtidigt stöder du landsbygdsutveckling och Ljustorps utveckling!

Genom att annonsera i Ljustorpsbladet
når du ut till alla hushåll i Ljustorp. Tidningen har ett högt läsvärde tack vare
lokala artiklar och lokal föreningsannonsering. Här är det enkelt att nå ut med
erbjudanden till privatpersoner, företag,
skogsägare och jordbrukare i Ljustorp.
Tidningen är inne på sitt 22:e år och är idag
mer framgångsrik än någonsin.

ANNONSABONNEMANG
Abonnemang för externa!
I början på året kan annonsörer teckna abonnemang som
gäller en annonsplats för hela året. OBS abonnemang säljs
enbart på hela kalenderår och gäller för nummer 1-6 det året.
Missar du ett nummer, betalar du samma pris ändå.
1/1 sida:
1/2 sida:
1/4 sida:
1/8 sida:
1/16 sida:

5 500:3 300:1 860:1 000:600:-

Priser för 2016, exklusive moms
För mer information ring Ulf Nilsson 070-203 54 69

Abonnemang för lokala företag och
föreningar som är medlemmar!

Om ert företag/förening är registrerat i Ljustorp eller om
ägaren bor i Ljustorp och är medlem i Ljustorp socken ek
förening gäller en rabatterad prislista för abonnemang.
Kontakta vår annonssäljare Ulf Nilsson för mer information.
Kan enbart teckas i början på året och gäller för nummer
1-6 det året.

LJUSTORP E

N BLOMSTRANDE LANDSBYGD

ENSTAKA ANNONSER
Helsida
18,5x27,5
1100:-

Halvsida
stående
9x27,5
660:-

Halvsida
liggande
18,5x13,5
660:-

Samtliga annonser i svart/vitt och finns i följande format.
Alla utom baksidan trycks på vitt papper.
Priser ett införande exklusive moms. Priserna gäller under 2016.

Kvartsida
liggande
18,5x6,5
380:-

Kvartsida
stående
9x13,5
380:-

1/8 sida
9x6,5
200:-

1/16 sida
9x3,2
120:-

Upplaga: 900

Spridning:
* Delas ut i brevlådan till alla boende i Ljustorp, Lögdö och
Stavreviken.
* Finns på biblioteket i Timrå och Kulturmagasinet i S-vall
* Skickas till ca 100 prenumeranter i Sverige.
* Skickas till bibliotek och beslutsfattare i framförallt Timrå
och Västernorrland.
* Skickas till alla annonsören utanför Ljustorp.
Storlek: A4
Antal sidor: 32-38 innehållande både annonser och artiklar
Utgivning: 6 ggr/år
Ansvarig utgivare: Lena Liljemark
Produktion och distribution: Ljustorp socken ek. förening

Utgivningsplan 2016
Nummer
1
2
3
4
5
6

Ute
29/1
24/3
18/5
10/8
28/9
23/11

Gäller
Feb-Mars
April-Maj
Maj-Juli
Aug-Sept
Okt-Nov
Dec-Jan

Period
Vinter
Vår
Sommar
Skolstart
Höst
Jul

Deadline
18/1
14/3
9/5
1/8
19/9
14/11

Hur går det till?
Tidningen produceras, administreras och distibueras helt genom lokala
krafter. Allt överskott går tillbaka till bygden i form av marknadsföring,
broschyrer, satsningar eller investeringar.
Stöd Ljustorpbladet så stöder du Ljustorpsbygden och dess
utveckling!

Att tänka på!
Deadline:
Håll deadline, det underlättar hela produktionen och
ser till att tidningen kommer ut i rätt tid.
Färdigt material:
Kan levereras i pdf, eller bildfomat. Tänk på att annonser är i svart/vitt och bör anpassas efter det. Stäm av
med redaktionen.
Boka annons:
ljustorpsbladet@ljustorp.se
Ulf: 070-203 54 69
Lämna material:
E-post: ljustorpsbladet@ljustorp.se
Post: Bygdekontoret, Öppom 110, 861 93 Ljustorp

