Øvre eiker
7 utgivelser i 2013
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Gjør deg klar
for 2013
kultur festivaler mat aktiviteter lokalstoff
		næringsliv distribueres til alle
				husstander i øvre eiker

Utgivelseplan og priser
Magasinet Øvre Eiker er et magasin med lengre levetid enn avis. Du bestiller og betaler for den
plassen du ønsker for ditt budskap. Vil du ha en redaksjonell omtale eller salgsannonse løser vi det.

7 utgaver i 2013
Utgivelseplan
Nr. Tema
1.	Vinterferie
2.
Påske
3.	Vår/Mai
4.	Sommer
5.	Sensommer
6.	Høst
7.
Jul

Annonsefrist:
Utgivelse:
9. januar	Uke 5
20. februar	Uke 11
24. april	Uke 20
5. juni	Uke 26
7. august	Uke 35
25. september	Uke 42
6. november	Uke 48

Annonsepriser
Størrelse

Mål:

Pris:

1/1 side

B: 185 x H: 271 mm

Kr. 6.000,-

1/2 side

B: 185 x H: 135 mm

Kr. 3.000,-

1/4 side

B: 91,5 x H: 135 mm

Kr. 2.000,-

Redaksjonell

1/1s + 1/1s redaksjonell Kr. 13.000,-

KONTAKT
Har dere spørsmål vedrørende utgivelse, bestilling av annonse eller annet, ta kontakt med:

Annonser:
Christian Nordhus Råve
mobil 924 77 030
christian@flinkmedia.no
* Avbestilling 2 uker før trykk faktureres 60% av annonsepris.
Avbestilling 1 uke før trykk faktureres med 100% av annonsepris.

HØY KVALITET • LOKALT STOFF • KULTUR • DISTRIBUSJON I HELE Øvre Eiker

100%
Øvre Eiker
Magasinet Øvre Eiker skal være et magasin som fremmer det lokale næringslivet,
samtidig vil legge stor vekt på godt redaksjonelt innhold.
Det skjer mye i Øvre Eiker og vi ønsker å være en del av dette - derfor lager vi dette
magsinet. Her vil dere muligens møte noen dere kjenner eller har kjennskap til. Alt i vårt
magasin skal være dønn lokalt, det være seg modeller, steder, bedrifter, bolig, kultur,
portretter etc. Også våre annonsører skal være lokale i den utstrekning dette er mulig.
Vi ønsker at magasinet skal fremstå med høy kvalitet og med god levetid. I 2013 er det
det planlagt 7 utgaver. Første utgave i 2013 vil komme i slutten av januar. Vi vil hele
tiden ha fokus på kvalitet og videreutvikling av magasinet. Og fortsetter den positive
responsen fra annonsørene kan vi kanskje øke magasinet med ytterligere sider og kanskje
også distribusjonen :-)
Hos oss skal det være lønnsomt å annonsere. Derfor vil vi tilby annonseplass til en pris de
fleste kan leve med. Vi ønsker at alle skal få denne muligheten uten at det skal koste for
mye. Vi hjelper gjerne til med utformingen av annonsen og ønsker dere en redaksjonell
vri på annonsen vil vi også kunne bistå med dette.
Magasinet vil bli distribuert til alle husstander i Øvre Eiker med et totaltopplag på
ca.5.500 eksemplarer.
Vi håper med dette at du ønsker å annonsere i magasinet, da dette vil få god respons i
lokalmiljøet.

