
Gränna Näringsliv och Visingsö Näringslivsförening presenterar i samarbete med Grönklittsgruppen och Annonsmedia Väst AB:

Magasinet ”Gränna-Visingsö Året Runt”

För att förlänga turistsäsongen så har man beslutat att ta fram ett magasin som marknadsför Gränna 
och Visingsö som destination året runt. Magasinet ersätter inte övriga produkter som näringslivs-
föreningarna tidigare stått bakom utan skall ses som ett komplement till dessa för att nå potentiella 
turister innan högsäsong, samt presentera evenemang och aktiviteter som kan locka dem tillbaka 
under lågsäsong. 
 
32-sidor i A4-format med innehåll om olika sevärdheter och evenemang som kan locka turisterna till 
Gränna och Visingsö under alla fyra årstiderna. Magasinet kommer produceras i 100 000 exemplar och 
distribueras bl.a. genom postutskick, turistbyråer, turistknytpunkter mm. Utgivning sker från och med 
mars månad 2014.

Självklart vill vi även erbjuda plats för våra turistaktörer att synas! 
Se annonsstorlekar, annonspriser och kontaktuppgifter till säljbolaget Annonsmedia Väst AB på sid. 2. 
Detta är utmärkta tillfällen att sticka ut i mängden och samtidigt tillsammans göra en bra produkt både 
för att sticka i handen på våra befintliga turister samt locka nya turister till vackra Gränna och Visingsö!

Onsdagen den 4/12 hålls ett möte på Visingsö gällande magasinet, där vi vill ta tillfället i akt att bjuda 
in dig som vill medverka. Vi kommer att presentera magasinet och samarbetet närmare och tillsammans 
ta fram idéer till artiklar och övrigt innehåll. Ni kommer få chansen att träffa och ställa frågor till initiativ-
tagarna till magasinet men även till representanter från säljbolaget. Kom förberedda!

Plats: Wisingsö Hotell & Konferens
Tid: 18 -21, (anpassat till färjetider, naturligtvis).

Anmälan sker senast 2/12:  Erik Havemose, Ordförande Gränna Näringsliv 
    0705-91 02 18, erikhavemose@havemoseconsulting.se
    
    Bengt Svensson, Projektledare Visingsö 
    info@wisingso.se eller bengtannika@telia.com



Priser för deltagande 2014
1/1-sida  (156 x 226 mm)     12 500 kr
1/2-sida  (156 x 112 el. 77 x 226 mm)      7 500 kr
1/4-sida  (156 x 55 el. 77 x 112 mm)       4 500 kr
1/8-sida  (77 x 55 mm)        3 000 kr 
1/12-sida  (45 x 55 mm)                2 000 kr

    Reklamskatt & moms tillkommer.

Annonsmaterial
Alternativ 1: Tryckfärdig pdf-fil mailas till Annonsmedia Väst

Alternativ 2: Vi på Annonsmedia Väst producerar annons åt dig 
utan extra kostnad. Maila önskad text, bild, logotype och vi  
sätter ihop ett förslag som du får godkänna innan tryck.

Kontakt
James Bergdahl · Tel. 0708-48 42 81 · james@sportreklam.se
David Johansson· Tel. 0708-30 78 42 · david@sportreklam.se

Annonsmedia Väst AB
Box 168, 501 13 BORÅS
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Hur vill du synas med  
din verksamhet?


