Årgång 51

Utgivningsplan 2018
2018

Vill ni nå villaägare i stor Göteborg med omnejd, så är
det
största och äldsta lokala alternativet. 2018 är vi inne på årgång 51!
Vi fortsätter med en modern design, vitare / glättat papper, vilket
ger ett mycket bra tryck.
Distributionen kommer även i år att skötas av VTD, så tidningen
kommer i brevlådan, som en dagstidning.

delas ut till villor och radhus i stor göteborg
prislista (I priset ingår 4-färg)
Helsida 205x275 mm Utfallande 225x297 mm + 5 mm runt om............. 32 800 kr
Halvsida 205x135 mm Utfallande 225x145 mm + 5 mm runt om........... 21
Stående halvsida: 100x275 mm. Utfallande 110x297 mm + 5 mm runt om

200 kr

Kvartsida 100x135 mm (Alt liggande 135 x 100 mm).............................. 13 200 kr
En åttondel 65x100 mm (Alt liggande 100x65 mm).................................... 7 900 kr
En modul 65x65 mm.......................................................................................... 5 300 kr
Två moduler 65x135 mm (Alt liggande 135x65 mm)................................. 9 600 kr
Tre moduler 205x65 mm (Alt liggande 65x205 mm)................................ 13 100 kr

utgivningar

Fyra moduler 65x275 mm (Alt 135x135 mm )....................................... 15 600 kr

Nr

Materialdag

utgivning

1

11 april

v 17

2

9 maj

v 21

3*

1 juni

v 25

4

3 oktober

v 42

tekniska specifikationer
Tidningsformat: 225x297 | Tryckförfarande:
Offset - Heatset | Upplösning: 300 dpi | Färger:
CMYK, Färgmängd max 240% Färgprofil: Finns
att hämta på hemsidan | Filformat: Högupplöst
PDF. Alla fonter ska inkluderas i filen.

*Nr 3 är vår sommartidning som går ut till sommarhushåll,
längs kusten från Halmstad i söder till Strömstad i norr.

webbsida - med klickbara länkar..

www.villafritid.se

På vår hemsida har vi ”Tidningen on-line”. Där kan man läsa hela tidningen och även
ladda ner gamla nummer. Här finns även information till annonsörer.
www.adresser blir länkade till respektive, annonsörs hemsida genom att klicka på länken.

adress

Villa & Fritid i Ale AB, Dalån 335, 446 95 Älvängen. Tel 070-607 31 11
E-mail: info@villafritid.se Hemsida: www.villafritid.se

