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NÅ UT MED DITT BUDSKAP I HELA KOMMUNEN + PÅ MUSKÖ I VÅRT SUPERLOKALA MAGASIN

Häng med oss och syns i en

100% SUPERLOKAL
TIDNING SOM NÅR UT!
VALD TILL ÅRETS
NYNÄSHAMNSAMBASSADÖR!
100% är stolta vinnare av Nynäshamns kommuns utmärkelse
”Årets Nynäshamnsambassadör 2019” med motiveringen:
”Med stil, finess och outtröttligt engagemang samlas Nynäshamns
smaker, människor, platser och företeelser i snyggt format. 100% har
gett Nynäshamns näringsliv en ny, attraktiv plattform att synas på
och viljan att nå ut till alla i vår kommun är tydlig och beundransvärd. En vass förebild som bygger ambassadörskap för vår plats,
skapar lokal stolthet och visar öm kärlek till hela Nynäshamn!”
Det sporrar oss att fortsätta vår satsning framåt i samma anda.

VÅR IDÉ ÄR ATT
...lyfta fram att Nynäshamns kommun är en
fantastisk plats, både för oss som bor här och tillsammans gör den till vad den är, och för alla som besöker
oss och kan lockas att bli våra framtida invånare.
...vara en inspirerande lägereld för nynäshamnarna,
en gemensam samlingsplats och ett forum som
skapar engagemang för orten och förstärker sammanhållningen. Det gör vi genom att vara superlokala, lyhörda, öppna och positiva när vi berättar
om allt det som angår oss som bor och verkar här.
...exponera det viktiga näringslivet i kommunen
och värna om våra lokala företag. Vi vill vara det
självklara valet av marknadsplats för kommunens
företag, föreningar och verksamheter. Vi ska erbjuda
marknadsföring som ger effekt!
...berätta om Nynäshamn och människorna här
även för alla dem som är på tillfälligt besök hos oss.
Vi ska väcka deras nyfikenhet för att de ska lockas
att ta del av fler upplevelser och den mångfald av
möjligheter som kommunen har att erbjuda.
...stärka nynäshamnarnas stolthet för sin kommun.
Det gör vi genom att beskriva såväl vår historia som
det mest aktuella här och nu, och inte minst visa
upp framtidens möjligheter. Vi vill lyfta fram nya
perspektiv och kommunens stora potential.
...göra en riktigt lokal och aktuell tidning som sprids
till invånarna i hela kommunen och till våra besökare. Producerad i Nynäshamn, av nynäshamnare
och med lokalt ägarskap.
...ge plats för ännu fler Nynäshamnsambassadörer,
som det finns gott om i hela vår kommun.
Det är våra bästa argument för att du ska välja att
annonsera i 100% Nynäshamn!
Niclas Axelson & Paulin Sunesson
100% Reklam & Media i Nynäshamn

Foto: Charlotte Friberg

Snacka om räckvidd !

Med 100% Nynäshamn når du ut till kunderna i hela kommunen — och längre.
Tidningen delas ut gratis i brevlådorna till hushåll och företag i Nynäshamns kommun + på Muskö (sommarnummer även till
fritidshus i samma områden). Dessutom finns våra tidningsställ utplacerade på strategiska platser för att nå ut till ännu fler,
t ex våra många besökare — året om. Upplagan per utgåva är drygt 16 000 ex. Sommarnummer i juni och juli cirka 25 000 ex.
Tidningen finns också att läsa i en blädderbar digital version på www.100.nynashamn.se
Din annons syns i ett positivt och säljande sammanhang. Vårt mål är att varje gång skapa en intressant produkt med lockande
läsning, där tidningen ska vara värd att spara och läsa om igen. Eftersom 100% också är tillgänglig i tidningsställ fram till nästa
nummer och på webben, blir din annons exponerad återkommande och lever ett längre liv.
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* Tidningen delas ut i veckoslutet angiven utgivningsvecka (torsdag-söndag).
** Sommarnummer vecka 23 + 29 med extraupplaga, delas även ut till fritidshus i Nynäshamns kommun och på Muskö.
Bokningsstopp avser annonsformat och underlag för annonsproduktion om
inget annat överenskommits. Helt tryckfärdigt annonsmaterial kan vanligtvis lämnas i veckan efter bokningsstoppet.
Reservation för ev. ändringar.

100% Nynäshamn är en lokal gratistidning och webbplats som ges ut av
100% Reklam & Media i Nynäshamn AB. Företaget har säte i Nynäshamn.
Ansv. utgivare och försäljningsansvarig: Niclas Axelson.
Grafisk formgivare: Paulin Sunesson.
Vi gör tidningen tillsammans med skribenter och säljare som har god lokalkännedom.
Tryck: V-TAB, Vimmerby. Format: Magasin, 210x300 mm.
Distribueras till hushåll och företag i Nynäshamns kommun och på Muskö.
Sommarnummer i juni även till fritidshus i samma område.
Aktuellt nummer av tidningen finns också i tidningsställ på strategiska platser i kommunen.
Upplaga drygt 16 000 ex. (Sommarnummer cirka 25 000 ex.)
Adress: 100% Reklam & Media i Nynäshamn AB, Box 13, 149 21 Nynäshamn.
Besöksadress: Hammarhagsvägen 26.
Tel. 070-518 36 95, e-post: info@100nynashamn.se, webbplats: www.100nynashamn.se
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ANNONSFORMAT &
PRISER
100% LOKAL – 100% ENGAGERAD – 100% SPRIDNING

Uppslag, utfallande
420x300 mm (+5 mm utfall)
23 900 kr

Halvsida, liggande
188x136 mm
8 750 kr

Halvsida, stående
92x276 mm
8 750 kr

Helsida, utfallande
210x300 mm (+5 mm utfall)
13 900 kr

Helsida
188x276 mm
13 900 kr

Kvartssida, liggande
188x66 mm
5 500 kr

Kvartssida, stående
92x136 mm
5 500 kr

Rabatter, tillägg och övrigt:
2 nr i följd - 10% rabatt
4-6 ggr/år - 15% rabatt
7-8 ggr/år - 20% rabatt
Begärd placering +15%
Pappersfaktura med post +60 kr (e-post inget tillägg)
Moms tillkommer på alla angivna priser.
Materialspecifi kation: ICC-profi l FOGRA39, bildupplösning 300 dpi CMYK.
En timmes standardproduktion ingår i våra ordinarie annonspriser. Vid ev. ändringar av
annonsinnehåll kan produktionstillägg tillkomma för ny annons (ej vid färdigt material).
Villkor för annonsering gäller enligt Tidningsutgivarnas ”Normer för annonsering” (tu.se).
Vid pappersfaktura med post tillkommer 60 kr, med e-post 0 kr faktureringsavgift .

Åttondelssida, liggande
92x66 mm
3 250 kr

Tolftedelssida, stående
44x66 mm
1 900 kr
Endast vinjett-/temasida
vid samma annons 8 ggr i följd.

Betalningsvillkor: 20 dagar. Fakturering sker i samband med respektive införande.
Efter förfallodagen debiteras påminnelseavgift och dröjsmålsränta (referensränta + 8%).
Utdelning till hushåll och företag sker i veckoslutet angiven utgivningsvecka (tors-sön.).
Tidningen fi nns också att läsa digitalt på webbplatsen www.100nynashamn.se
Priserna gäller tills vidare, dock längst t o m december 2021.

