
UTGIVNINGSPLAN
2023 Vecka* Bokningsstopp Aktuellt

Nr 1 9  13 februari Vinter

Nr 2 15 24 mars Vår

Nr 3 22 12 maj Sommarnummer 1**

Nr 4 28 19 juni Sommarnummer 2**

Nr 5 34 9 augusti Sensommarsäsong

Nr 6 40 18 september Höst

Nr 7 46 30 oktober Advent, jul & nyår

* Tidningen delas ut i veckoslutet angiven utgivningsvecka (torsdag-söndag). 
** Sommarnummer vecka 22 + 28 med extraupplaga, delas även ut till fritids-
hus i Nynäshamns kommun och på Muskö.
Bokningsstopp avser annonsformat och underlag för annonsproduktion om 
inget annat överenskommits. Helt tryckfärdigt annonsmaterial kan vanligt-
vis lämnas i veckan e� er 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. 
Gra� sk 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 och juli även till fritidshus i samma område.  
Aktuellt nummer av tidningen � nns också i tidningsställ på strategiska platser i kommunen. 

Upplaga cirka 18 000 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

Snacka om räckvidd !
Med 100% Nynäshamn får du störst spridning 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 fi nns våra tidningsställ utplacerade på strategiska platser för att nå ut till ännu fl er, 
t ex våra många besökare — året om. Upplagan per utgåva är nu runt 18 000 ex. och ökar i takt med en växande befolkning.
Sommarnummer i juni och juli cirka 25 000 ex. Tidningen fi nns också i en blädderbar digital version på www.100nynashamn.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.

100% Reklam & Media i Nynäshamn AB, Box 13, 149 21 Nynäshamn.

BOKA DIN 
ANNONS IDAG!Kontakta oss !
info@100nynashamn.seNiclas Axelson, säljansvarig070-518 36 95

Ulla Sämsjö, säljare079-339 47 80

100% förstasidor 2022


