MÄSSTIDNING – NYHET – TOTALUTDELNING TILL
ALLA BREVLÅDOR I HELA REGIONEN
PR & Media tar tillsammans med Sörmlands Nyheter fram årets mässtidning. Mässtidningen går ut
med SN Extra till alla hushåll i Nyköping, Oxelösund, Gnesta, Trosa den 14 mars. Upplagan är
rekordstor med 50 000 ex. Den fungerar också som guide för
Rekordstor upplaga:
mässpubliken. En bonus är ju också att Din annons når även de
som inte besöker mässan.

50 000 ex.

Mässtidning
I mässtidningen har Du som utställare möjlighet att tala om för besökaren
redan i förväg i vilken monter just Du finns och vilka erbjudanden Du har
på mässan. Ytterligare ett skäl till att annonsera är att mässan växt för
varje år och numera innefattar ca 180 utställare. Årets mässa är inget
undantag, utan målet är 200 utställare och då kan det vara en god idé att
synas lite extra genom en annons i mässtidningen. Det är inte bara
mässan som växer, även tidningen gör det. I år blir mässtidningen hela 20
sidor som fylls med annonser, allmän info om mässan, tex utställarlista,
mässkiss, öppettider, entrépriser, mm. Den innehåller också artiklar om
mässan, dess utställare, föreläsare och artister samt artiklar kring aktuella
ämnen inom temana boende, trädgård, mat.
Framsida mässtidning 2017.
BONUS! Alla annonser
presenteras även på

Annonspriser

mässans facebooksida!

Priserna är rejält rabatterade för utställare på mässan (priserna är inkl
reklamskatt, men exkl moms).

TYP AV ANNONS
HELSIDA
HALVSIDA, LIGGANDE
KVARTSSIDA, STÅENDE

STORLEK (BREDD X HÖJD)
192 x 268 mm
192 x 133 mm
94 x 133 mm

PRIS
12 000 kr
7 000 kr
4 000 kr

Materialdag för färdig annons är 6/3. Annonsen skickas till inger.andersson@sormlandsmedia.se

Bokning och kontakt: Vi hjälper Dig gärna med Dina frågor.
Hasse Johansson | 0705-22 27 20 |
hasse.johansson@prmedia.se
Maria Spring | 0708-18 28 98 |
maria.spring@prmedia.se
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