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verige är fantastiskt på sommaren och är för de flesta Bohuslän
svenskar årets höjdpunkt. En av landets mest välbesökta region under sommaren är Bohuslän. Här frodas • 600 000 besökare
per sommar
turistnäringen i kapp med glada semesterfirare som söker
• 3,5 miljoner gästsol, avkoppling, nöjen, mat, upplevelser och shopping.
Just detta handlar West Magazine om. Det är ett
nätter/år
modernt livstilsmagasin med mycket sommarkänsla. Så
• 1,8 miljarder kronor
det är inte konstigt att det är en omtyckt partner i sittomsätter turismen
brunnen, hängmattan, uteserveringen etc. Vi tror därför
(jun-aug)
det är en gynnsam miljö för dig och ditt varumärke att
synas i!

Det är vi som läser
West Magazine

Fördelar med att
annonsera i West Magazine

»

är mellan 20 till 50 år

»

»

kommer från alla delar av Sverige

ditt varumärke får både lokal och bred
spridning i Bohuslän.

»

är aktiva, köpstarka, nyfikna, nöjeslystna
och medvetna

»

du syns i ett sammanhang med andra
starka varumärken

»

är intresserade av båtliv och segling

»

du når en attraktiv och köpstark målgrupp

»

unnar sig shopping och upplevelser under
semestern

»

din annons lever hela sommaren då
läsaren ofta sparar och läser magasinet
flera gånger

Distribution och kanaler
West Magazine är helt gratis och har en bred läskrets, men för att nå rätt målgrupp bedriver vi
medveten distribution vilket innebär över 300 magasinställ på utvalda hotell, restauranger, butiker,
turistinformationer och uppsökande magasinutdelare på populära turiststråk, gästhamnar och
evenemang. Vi kompletterar även med utskick direkt hem i brevlådan på nyckelorter.
Magasinet finns även tillgängligt på webben och West Magazine har en aktiv sida på Facebook
under hela sommaren

Tillbringa sommaren
med dina kunder!
Magasinet ges ut i 40 000 exemplar. Som annonsör har du
möjlighet att nå en attraktiv målgrupp när de upplever årets bästa månader.
Investera effektivt och nå dina kunder när de har trevligt.
Uppslag
420x280 mm +5 mm utfall

Helsida
210x280 mm +5 mm utfall

49 000 kr
1:a uppslag: 59 000 kr

29 000 kr
Baksidan: 39 000 kr

Halvsida stående
99x274 mm
Halvsida liggande
204x134 mm
19 000 kr

Bilagor och andra format
offereras av säljare.

1/4-sida
99x134 mm

Har du idéer eller förslag på
redaktionellt innehåll?

12 500 kr

Hör av dig till Oscar
0702-02 36 67 / oscar@glorydays.se

Pris offereras

1/8-sida

8 /5

6 900 kr
På annonser utgår 4% förmedlingsprovision

MATERIALD

AG

Material- och leveransinfo
Information
40 000 exemplar
Begärd placering: ord. pris +10%
Teknisk data
Format: 210x280 mm
Utfall: +5 mm
ICC profiler:
Omslagsfiler: ISOcoated_v2_300_eci.icc
Inlaga: PSO_LWC_Improved_eci.icc

Leverans av material
Via e-post:
annons@glorydays.se
Tyngre filer skickas lämpligast med
wetransfer.com
Filformat:
PDF eller EPS
		(med typsnitt)

Annonsproduktion
Vi kreerar och producerar annonser till en
kostnad om 750 kr/h.
För frågor om annonsering, kontakta
Anders Neck, 0760-17 66 86
anders@glorydays.se

Mer än
bara ett
magasin.
Även om det är svensk sommar i magasinformat som ligger oss närmast hjärtat tycker
vi om sommaren i alla format. Det har gjort att
vi varje sommar hjälper varumärken att att nå
sina kunder i kreativa, omtyckta och effektiva
kanaler.

Vi hjälper er att nå fram i sommar
Vi har ingen produkt- eller prislista, varje kund
har ett unikt behov och vi har en unik lösning.
Det vi har gjort hittills är bland annat:
• Konserter och spelningar med sponsring
• Trycksaker (t.ex. solstolar, vattenflaskor)
• Krogevent
• Sampling
• Vår sommarcrew (bilar, utdelare, tält mm)
• Eventtält
• Sponsring av kläder på sommarpersonal
• Sponsring av event och marknadsaktiviteter
Vi gillar utmaningar så sätt oss gärna på prov!

Hur syns du i
sommar?
Be oss om förslag, idéer eller offert!
Hör av dig till Anders Neck.
Telefon: 0760-17 66 86 E-post: anders@glorydays.se

