Nyhet!

100% annonsreportage
med ditt företag i fokus!

Nu får du möjlighet att ta plats i tidningen
med kreativ marknadsföring på ett nytt sätt.
100% Nynäshamn kan erbjuda en extra kreativ annonslösning där du får möjlighet att marknadsföra
ditt företag med text och bild i en reportageliknande artikelform. Här kan du berätta mer utförligt
om det speciella med just er verksamhet utifrån egna önskemål. Du kanske har nya varor, tjänster
eller medarbetare att presentera, har bytt lokaler eller vill förmedla någon annan företagsnyhet på
ett effektivt sätt. Du får synas i ett positivt sammanhang, i en produkt som är uppskattad av läsarna
och med stor spridning till både hushåll, företag och besökare i hela Nynäshamns kommun + Muskö.
Vi har döpt vår nya produkt till 100% annonsreportage och presenterar det för läsarna som ett
annonssamarbete mellan tidningen och företaget. Annonsen märks med vinjettext enligt gällande
branschpraxis. Välj bland flera format beroende på vad du vill förmedla, från halvsida och uppåt.
Så här fungerar det i korthet:
• Beställ "100% annonsreportage" av vår säljare och diskutera innehåll, format etc.
• En skribent kontaktar dig för intervju och upplägg.
• Du kan använda egna högupplösta bilder, produktbilder och/eller vår fotograf.
• Vi utformar en reportageliknande annons med rubrik, text och bilder.
• Publiceras i magasinet 100% Nynäshamn och på www.100nynashamn.se.
• Bokas senast c:a en månad före utgivning.
100% annonsreportage - priser:
Halvsida
från 14 500 kr
Helsida
från 19 500 kr
Uppslag
från 28 500 kr
Fler sidor
begär offert
Priset inkluderar standardfotografering
(en bild) samt textlängd i förhållande till
det bokade formatet. Vill du ha med flera
bilder, behöver fler sidor eller t o m en
egen bilaga lämnar vi gärna en offert
utifrån dina önskemål. Moms tillkommer.

100% annonsreportage är ett flexibelt
annonsformat med många möjligheter!

Välkommen att kontakta oss!
Niclas Axelson, säljansvarig, 070-518 36 95
niclas.axelson@100nynashamn.se
Ulla Sämsjö, säljare, 079-339 47 80
ulla.samsjo@100nynashamn.se

