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Alpin, Borlänge
VälkommenRomme
att medverka
i
åkeribranschens
egen
tidning!
Annonsera
i den officiella
Mässtidningen!
Våra sidor om “Säkerhet och miljö i Trafiken” i tidigare nummer av tidningen blev myckDu når hela
denav både
samlade
åkeribranschen
fyra
län.
et uppskattade
läsare och annonsörer.
Därför återkommer viimed
samma
upplägg
i nr 3 (utgivning vecka 26). Sidorna kommer att innehålla reportage, artiklar, nyheter och

Vi vill i Mässtidningen
informera
om en bransch i tillväxt,
spegla
den tekniska
utvecklingen
som
information
från företag/organisationer
som jobbar
för säkrare
trafik och
bättre arbetsmilpräglar näringen
samt transportbranschen.
lyfta fram åkaren/maskinentreprenören,
bakom
jö inom
Härmed erbjuder vi Dig personen
ett förmånligt
pris ratten/spakarna,
vid annonsering.
Du får 20% rabatt på bifogad
prislista.
och ge företagaren/mässbesökaren
inspiration,
tips och idéer kring den egna verksamheten.
MässtidningenTidningen,
kommer som
att delas
ut vid entrén
mässan,
och skickas ut till
som egen
ges uttidning
i tre editioner
distribueras
till allaunder
åkeriföretag
i Gästrikland,
hela den samlade
Åkeribranschen
Dalarna, Västmanland,
Värmland,
ochtill
Hälsingland.
Hälsingland,
Dalarna,iVästmanland
och Värmland.
DessutomGästrikland
distribueras den
transportköpare, myndigheter, organisationer, politiker och andra beslutsfattare, men även till
andra intressenter i de fyra länen - och på riksnivå. Tidningen sprids även i samband med
olika interna och externa aktiviteter.

Som mässdeltagare
erbjuder vi dig
Tidningen, som ges ut på uppdrag av de tre åkeriföreningarna, vill informera om en
bransch i tillväxt, spegla den tekniska utvecklingen som präglar näringen samt lyfta
20% rabatt
på gällande prislista.
fram åkaren, personen bakom ratten. Dessutom ska läsaren få inspiration och
idéer kring den egna verksamheten.

VI NÅR EN STOR DEL AV SVERIGE.
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Hälsingland

Dalarna

Dags för ny
höjdar mässa

Gästrikland

Värmland

Nu får Du chansen!
Inom kortsom
kommer annonsör!
tidningens annonsansvarige
Välkommen

Västmanland

Nils-Erik Borgh, Sawik Tidning & Media att ta

Inom kort kommer
tidningens annonsansvarige
kontakt med Er för eventuell annonsering.
Nils-Erik Borgh,
Tidning
& iMedia
att tamed Nils-Erik
VillSawik
Ni själva
komma
förbindelse
kontakt med Ersåför
eventuell
annonsering.
finns han på tel. 0243-23 77 07 eller 073-392 52 99.
Vill Ni själva komma i förbindelse med Nils-Erik
så finns han på tel. 073-392 52 99.
Sawik Tidning & Media

Sawik Tidning & Media

TUNGA FORDON & ENTREPRENAD

PRISLISTA
1 modul 		
1/8-sida 		
1/4-sida 		
1/2-sida 		
1/1-sida 		
1/1-baksida 		

44 x 90, 93 x 45 mm
93 x 66 mm 			
93 x 136, 141 x 91 mm
93 x 277, 190 x 136 mm
190 x 277 mm 		
190 x 277 mm 		

1.200:2.000:3.600:6.400:9.800:12.600:-

TEKNISKA FAKTA
De program vi använder i produktionen är:
Indesign, Photoshop, Illustrator
Vi tar emot färdigt material producerade i dessa program. Annonser i PDF och EPS-format går
också bra. Upplösningen på bilder ska vara 300 punkter/tum och fyrfärgsseparerade (CMYK).
Bildera ska vara sparade i EPS-,TIFF-, eller JPEG-format. Är annonsen gjord i något annat
program, hör av er så kommer vi gemensamt på en lösning.
ÖVRIGT
Antal spalter 		
Bredd mm.
1 			44
2 			93
3 			141
4 			190
Satsyta 1/1-sida:
190 x 277 mm.
Utfallande 1/1-sida: A4 (210x297) + 5 mm utfall
Obs! Vi har manusstopp den 24 april.
Välkommen med Din annonsbokning
eller förfrågan!
Nils-Erik Borgh

Mobil: 073-392 52 99
E-post: dalaforetagaren@telia.com

ADRESS FÖR ANNONSMANUS:
Adante Reklam
Andreas Karlsson
Herrhagsvägen 367, 791 76 Falun
Tel: 070-749 36 49
E-mail: ante@adantereklam.com

