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Vi marknadsför
Blekinge tillsammans
Visit Blekinges stora uppgift är att marknadsföra och sälja din
reseanledning. Med hjälp av vårt magasin ”Blekinge” lyfter vi fram dig.
Vi vet att många som turistar i vårt vackra landskap har magasinet i
handen och reser efter det.
Magasinet är den enskilt största marknadsaktivitet som görs för
turismen i Blekinge under året – både sett till magasinets räckvidd och
observationsvärde.
Våra besökare planerar sin resa innan de kommer hit. De bestämmer
var de ska bo, äta och koppla av, samt vilka sevärdheter de ska besöka
– se till att fånga deras uppmärksamhet tidigt så just er verksamhet
finns med i dessa planer.
Med hjälp av kvalitativt redaktionellt innehåll i form av text och bilder
bygger vi vårt varumärke och kan beskriva värden som äkta, genuint,
välbevarat och kvalitet. Ord som är lätt att slänga ur sig – men som
med hjälp av redaktionellt innehåll kan visa vad vi verkligen menar.
Upplaga: 31 000 fördelat på fyra språk

Redaktionell
annons

I år erbjuder vi enbart redaktionella annonser
i magasinet. Med en redaktionell annons når ni
läsarna på ett sätt som upplevs som äkta och
annonsen får ett större läsvärde.
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Redaktionell annons
Vår redaktion hjälper er att formulera en
lockande text för just er verksamhet.
Antingen så levererar ni hela texten i rätt
längd eller så förser ni skribenten med
information och svarar på frågor om det ni
vill lyfta fram. Ni ser även till att det finns
högupplösta bilder för annonsen att tillgå.
Redaktionellt material
Redaktionell text levereras i lämpligt antal
tecken utefter det bokade formatet. Bilder
måste vara högupplösta (300 DPI) och tänk
på att du måste ha tillstånd från fotografen
och eventuella personer på bilden för att
kunna använda den. Skicka gärna flera
alternativ på bilder som designern kan välja
mellan.
Korrektur
För redaktionella annonser ges en korrekturvända – du får alltså en chans att komma
med synpunkter innan tryck.
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HELSIDA (1/1)
Medlemspris: 25.000 kr
Icke medlem: 32.000 kr
Brödtext: max 1 500 tecken
Bilder: 3 bildalternativ i 300 dpi
Priserna ovan är exkl moms och reklamskatt.

HALVSIDA (1/2)
Medlemspris: 15.000 kr
Icke medlem: 17.500 kr
Brödtext: max 750 tecken
Bilder: 3 bildalternativ i 300 dpi
Priserna ovan är exkl moms och reklamskatt.

Boka din
annons idag!
Ring eller maila
Malin på Visit Blekinge
malin@visitblekinge.se
0709-62 73 35

Distribution

Distribution

Blekingemagasinet 2020
Turistbyråer
Med hjälp av Turistbyråshopen syns
vi på turistbyråer i hela Sverige. Vi väljer ut platserna med störst potential
och högst åtgång på magasin.
På plats i blekinge
I Blekinge distribueras magasinet på
samtliga turistbyråer, populära besöksmål och events samt hos många
av Visit Blekinges medlemmar.
Vi finns på våra målmarknader
VisitBlekinge arbetar på fyra målmarknader: Tyskland, Holland,
Danmark, Polen och där skall vårt
magasin finnas. Vi börjar redan i
mars med att dela ut magasinet på
Europas största resemässa – ITB i
Berlin.

Magasinet direktdistribueras även
till utvalda platser med en radie på
20 mil från Blekinge.
Upplaga & språk
Magasinet trycks i 31.000 ex fördelat
på följande språk: svenska, engelska
tyska och polska.
Digital utgåva
Det tryckta magasinet finns även som
ett blädderbart E-magasin på nätet.
Det digitala magasinet ingår i
annonspriset.
Utgivningsdatum
14 februari 2020

Nå ytterligare
63.000
potentiella
kunder!
Köp till paketet ”Sociala kanaler”
för endast 1000 kr! Då publicerar
vi er redaktionella annons på
www.visitblekinge.se samt på vår
Facebook, Instagram och Twitter
(vid ett tillfälle).

Paket
Sociala ka
naler
1000 kr
Få ännu st
örre
spridning!

50.000 besökare visitblekinge.se | 3.200 följare Instagram | 8.300 följare
Facebook | 1.300 följare Twitter
Boka paketet ”Sociala kanaler” idag:
Ring eller maila Malin på Visit Blekinge malin@visitblekinge.se
Tel 0709-62 73 35

