Ny form
!

GATE REPORT distribueras i gaterna på Sveriges
största flygplatser.
Arlanda inrikes, Arlanda utrikes, Bromma, Malmö
Airport, Landvetter, Ängelholm, Arlanda hyrbilscenter,
Arlanda Jumbo hostel och Arlanda VIP. Samt diverse
utvalda hotell, klädaffärer, klockaffärer, bilåterförsäljare,
restauranger/barer och på mässor och seminarier.

GATE REPORT 2022
– din direktaccess till Sveriges köpstarka affärsresenärer, en grupp
bestående av high spenders och early adopters.

M

ED EN DISTRIBUTION PÅ 60

att servera läsarna ett magasin
laddat med, framgångsrika entreprenörer, läsvärda personporträtt, lockande resmål, entusiasmerande bilreportage
och det senaste när det gäller det goda livet. Det är här
som läsaren ska kunna hitta det där lite extra, allt för att
VI KOMMER UNDER 2022

resenärerna verkligen ska känna att de får ett mervärde
av Gate Report.
VI NÅR LÄSARNA redan

i gaten och vet sedan tidigare att 7 av
10 är affärsresenärer med beslutsfattande position. Medelålder ligger på 40 år och cirka 80 % är höginkomsttagare.

ODD WESTMAN
Tel: 076 325 39 94
E-post: odd@newsfactory.se

UTGIVNINGAR 2022
NR/BOKNING
1 1 februari
2 29 april		
3 21 augusti
4 16 oktober

MATERIAL
4 februari
6 maj
28 augusti
23 oktober

UTGIVNING
vecka 9
vecka 21
vecka 39
vecka 48

SATSYTA
384 x 261 mm

74 700 kr

OMSLAG 4 baksida
210 x 285 mm + 5 mm utfall

180 x 261 mm

54 500 kr

OMSLAG 2 & 3 		
210 x 285 mm + 5 mm utfall
180 x 261 mm

49 600 kr

HELSIDA
210 x 285 mm + 5 mm utfall

180 x 261 mm

44 700 kr

Välkommen till ett givande år med Gate Report.

HALVSIDA
Liggande					
Stående 			
		

180 x 261 mm
85 x 261 mm

25 900 kr

Conny Hallin, Gate Report

KVARTSSIDA
Stående			

vi att hålla en hög svansföring
såväl när det gäller innehåll som annonsörer.
Vi vill skapa ett magasin där ni som säljer varor och tjänster
ur de högre premiesegmenten känner er hemma såväl när det
gäller innehåll som läsare. Magasinet trycks på papper av
högsta kvalité och med ett lackat omslag i 300 gram.

		 85 x 126 mm

ANNONSLÄMNING
Via unik länk på er Orderbekräftelse.
Högupplöst pdf, 300 dpi.

BEHÖVERDU HJÄLP
MED ANNONSEN?

FORMAT OCH PRISER
UPPSLAG					
420 x 285 mm + 5 mm utfall

MED NYA GATE REPORT kommer

ANNONSBOKNING
PATRIK WERSÄLL
Tel: 073 536 60 76
E-post: patrik.wersall@newsfactory.se

15 900 kr

Kontakta oss på 08 505 738 07 så
hjälper vi dig.
Vi jobbar med fasta priser och hjälper
dig med allt från den enklaste annonsen
till vassaste broschyren, katalogen eller
hemsidan.

GATE

R EPORT

000 ex via
Sveriges största flygplatser är vi den
perfekta kanalen för dig som vill nå en
betalstark, beslutsfattande målgrupp
vid exakt rätt tillfälle.
Vi vet alla som reser mycket hur
välkommet det är att hitta ett bra läsvärt magasin som
erbjuder en stunds kvalitativ avkoppling på väg från
punkt A till B.
Det är där vi vill vara med Gate Report, ett snyggt
påkostat magasin med läsvärt innehåll.

Med GATE REPORT når du alla resenärer direkt på gaten.
Av dessa är 7 av 10 affärsresenärer med beslutsfattande
position. Medelåldern ligger på 40 år och cirka 80 % är
höginkomsttagare. Magasinet ligger strategiskt placerat
i gaterna innan du boardar.

UTGIVARE
UPPLAGA
FORMAT

Conny Hallin
60 000 ex
210 x 285 mm

