WINTERKURIER 2021/2022

www.winterkurier.se

Välkomna till magasinet WINTERKURIER som är ett magasin man
kan läsa på tre språk: svenska, tyska eller engelska!
Kanske vill ni vara med i magasinet för att presentera ert företag
med en annons eller med en artikel? Hör bara av er!
Översättningsverktyg från
tyska till
engelska, svenska, franska
& koreanska!

Det är många biltestare från hela världen som besöker regionen
mellan november och april. De flesta kommer med direktflyg
från Tyskland. Utöver det kommer även turister från olika länder.
Körträning på isen, snöskoter- och hundslädessafari är populära
aktiviteter.
Winterkurier är ett gratismagasin för dessa biltestare och turister
med information om biltestföretag, tips på vinteraktiviter, inflyttningshistorier osv. Magasinet är trespråkig på tyska, svenska och
engelska. Magasinet läses också gärna av de lokala invånarna.

UTDELNING från november - april:
Sverige:
I Arvidsjaur, Älvsbyn, Sorsele och Arjeplog.
T.ex. biltestanläggningar, privathus som är uthyrda till biltestare, hotellen, flygplatsen, turistinformationer,
bensinmackar, restauranger i Arvidsjaur, Älvsbyn, Sorsele och Arjeplog.
Tyskland:
Blädderbar PDF på www.winterkurier.se, broschyrbeställningar i turistinformationer.
UPPLAGA: 8 000 ex.

Utgivningsdatum
15 november 2021

Boka din annons senast
23 september 2021

• Webbanner med en länk till era hemsidor på alla sidors högerkant för 3000 SEK*.
Ett år, från november till oktober (250 x 175 px liggande)

Manusstop
1 oktober 2021

• Presentationer av företag med foto och länk till er websida, t.ex. under rubriken
„Vinternöjen/Utflyktstips/Boende” för 1000 SEK*. Ett år, från november till oktober

ANNONSPRISER:
Annons

Storlek bredd x höjd i mm

Pris per annons
SEK utan Moms

• Översättning av lunchmenyer varje vecka

1/8 del sida färg

liggande: 93 x 63

1.800

¼ del sida färg

liggande: 190 x 63 stående: 93 x 132

3.300

½ del sida färg

190 x 132

6.200

hela sidan färg

190 x 270

11.900

390 x 270

22.500

dubbelsida
		

* Annonstexten är på svenska och tyska eller bara engelska.
Översättning till tyska och första annonslayout ingår i priset.
* Reklamskatt ingår i priset, moms tillkommer med 25 %.

Välkomna att presentera era företag på www.winterkurier.se!

• Under vintersäsongen tar jag även emot er pressinformation eller andra texter och foton
för att publicera dem på winterkurier.se.
Eftersomwinterkurier.se är uppbyggd på wordpress, hittas den lätt av sökmaskinerna. Reklam för sidan
finns på plakat i biltestanläggningarna och på flygplatsen, i magasinet Winterkurier, på Facebook
och i länkar på andra websidor osv.
Kontakta mig gärna, så hittar vi tillsammans rätt presentationsmöjlighet till just ditt företag!

Lappland Infoservice
Kirsten Stelling
mobil: 0046 (0)73 0343309
email: kirsten.stelling@winterkurier.se
Auktsjaur 26, 93391 Arvidsjaur Sverige/Schweden

