
ÅRA LÄSARE BÅDE VILL OCH KAN. Sedan 2009 ger vi ut 
magasin i Lidingö och Täby/Danderyd, Sveriges köp- 
starkaste områden. Det är här som villorna börjar på 
10 miljoner och ofta fortsätter upp till det dubbla. 
Villaägare som är måna om sitt boende och bara väljer 
det bästa när de renoverar, något de tenderar att göra 
ofta. Byter man kök så måste detta givetvis matcha 

priset på villan vilket snabbt diskvalificerar de enklare alternativen. 
Nu inför 2022 jobbar vi stenhårt för att leverera ett magasin med 
högt läsvärde och lång liggtid. 
 Magasinentrycks på ett 80 gram papper av bästa kvalité med ett 
lackat omslag på 250 gram, allt för att på bästa sätt lyfta fram ert 
budskap till läsarna. 
 Det är här man kör bilar i yppersta premiesegmentet och ibland 
står både en Porsche och en Audi på uppfarten. Till dessa läsare gör 
vi sedan 13 år tillbaka två magasin av hög kvalité. Magasinen talar 
till dem som Lidingö eller Täby- Danderydsbor. Magasinen är lokala 
på riktigt och läses av en mycket stor del av populationen. 
 Det här lyckas vi med därför att vi har hittat den perfekta kombi-
nationen av exklusivt magasin och lokala läsvärda artiklar och repor-
tage. Magasinen sparas till läsaren har tid och läses som regel både 
en och två gånger. 
 Vi plockar fram de lokala kändisarna, skriver om de sociala 
hjältarna, besöker de framgångsrika entreprenörerna och intervjuar 
de lokala idrottsstjärnorna. Vi är det uppsökande magasinen som var 
tredje månad dimper ner i deras brevlådor. Vi vet att magasinen är 
efterlängtade och läses av många åtskilliga gånger. Vi är magasinet 
som tar oss in i de fashionablaste villorna, berättar om de karisma-
tiska entreprenörerna och speglar den lokala andan. Kombinerat 
med det lokala innehållet skriver vi om design, inredning, resor 
antikviteter och skidåkning m.m. Styrkan hos våra läsare är att om 
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 TÄBY

  DANDERYD
 

V ANNONSBOKNING
OCH BILAGOR
MICHAEL SÄLL

Tel: 073 526 78 44

E-post: michael.sall@

stockholmsmagasinen.se

ANNONSMATERIAL
Newsfactory Produktion AB

annons@newsfactory.se 

Tel: 08 505 738 07

BEHÖVERDU HJÄLP 
MED ANNONSEN?
Kontakta oss på tel. 08 505 738 07 

så berättar vi mer!

    Vi jobbar med fasta priser och hjälper 

dig med allt från den enklaste annonsen 

till vassaste broschyren, katalogen eller 

hemsidan.

UTGIVARE Stockholmsmagasinen

FORMAT 210 x 287 mm

DISTRIBUTION SDR

      Stockholmsmagasinen

FORMAT OCH PRISER

UTGIVNINGAR 2022
NR/BOKNING MATERIAL UTGIVNING

1  11 februari 18 februari 18 mars

2 15 april  22 april 20 maj

3 2 september 9 september 7 oktober

4 28 oktober 4 november 2 december

UPPSLAG 420 x 287 mm + 5 mm utfall 66 000 kr

HELSIDA 181 x 250 mm 
210 x 287 mm + 5 mm utfall  45 600 kr

HALVSIDA Liggande: 181 x 122 mm
Stående: 87 x 250 mm    24 100 kr

OMSLAG 3 210 x 287 mm + 5 mm utfall 52 500 kr
OMSLAG 4 (baksida) 210 x 287 mm + 5 mm utfall 59 400 kr

–  76 % av läsarna på Lidingö ger oss betyget läsvärt eller   
 mycket läsvärt (SDR 2019).
–  Snittpris villor hösten 2021, 14 100 000 kr.*
–  Genomsnittlig inkomst 470 000 kr/år.**
–  Var 12 person tjänar mer än 1 miljon kr/år.**
–  20,4 % av Lidingöborna innehar aktier.
–  85 % av läsarna ger Täby Danderyd Magasin betyget  
 läsvärt eller mycket läsvärt, 34 % av läsarna sparar 
 magasinet (SDR 2019).
–  Snittpriset för villor hösten 2021, Danderyd 14 200 000 kr,   
 Täby 8 800 000 kr.*
–  Genomsnittlig inkomst, Danderyd 560 000 kr/år. 
–  Täby 440 000 kr/år. I Danderyd har var åttonde person   
 en inkomst överstigande en miljon kr/år.
–  25,2 % respektive 18,8 % av de boende i Danderyd och  
 Täby har aktier. 

de vill så kan de. Ingen annan kommun i Sverige har sådan hög del 
av välutbildade som Lidingö och ingen annan kommun är i närheten 
av Danderyd, både då det gäller förmögenhet och inkomst. 
I Danderyd har var åttonde arbetande person en inkomst överstig-
ande miljonen. 
 Våra läsare reser både ofta och långt oavsett om man är två eller 
sex personer i familjen. Våra läsare är kloka men prioriterar gärna 
det goda livet kombinerat med en god dos motion. Gemensamt för 
våra läsare är att oavsett om man bor i Lidingö, Täby eller Danderyd 
så är man intresserad av platsen där man lever och bor och har gjort 
platsen till en del av ens identitet. 
 I Lidingö ger oss 76 % betyget läsvärt eller mycket läsvärt (SDR 
2019). I Täby/Danderyd rankas vi ännu högre där 85 % av läsarna 
gillar det de läser. (SDR 2019 ). 

VARFÖR SKA DU DÅ VÄLJA OSS SOM
MARKANDSFÖRINGSKANAL?
Svaret är egentligen enkelt. 13 års utgivning av ett snyggt påkostat 
magasin talar egentligen för sig själv. Vi är det välkända, efterläng-
tade och snygga magasinet. 
 Tack vare vårt magasinsformat så lever ditt budskap så mycket 
längre. Vi levererar lokala nyheter med ett betydligt längre bäst före 
datum, vilket medför att mottagaren kan läsa oss idag, imorgon eller 
om en vecka. Med ett magasin som inbjuder till att det sparas så 
når vi läsaren när denne själv väljer att läsa. Det här betyder att ditt 
budskap exponeras när läsaren själv anser sig ha tid att läsa, något vi 
är övertygade blir allt mer värdefullt i vår snabbt snurrande värd. 

Välkommen

MAGASINET kategoriseras som samhällsinformation 
och vi kan därför ge er direkt access till läsarna.
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MAGASINStockholmsmagasinen Nr 72

STÖD DITT LOKALA NÄRINGSLIV.

Passion, 
personlighet
& lekfullhet
Ellery Beach House - en plats  

att besöka året runt.

Fotografen
Möt Lotta Härdelin – hon har jobbat i länder drabbade av naturkatastrofer, svält, konflikter och är nu 

den första kvinnan på 50 år som utsetts till Årets fotograf. 

Hitta din 
drömbåt 2022 

Yachtsale i Nacka hjälper dig
 att välja rätt. 

Ströms har 
koll på 

höstmodet
Både klassiskt dressat och 

ledig elegans.

Stockholmsmagasinen Nr 72 MAGASIN
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STÖD DITT LOKALA NÄRINGSLIV.

David Enmark är mästerkocken som driver restaurang hemma på Tranholmen och älskar att skapa dynamik 
i köket tillsammans med andra människor.

Ströms har 
koll på 

höstmodet
Både klassiskt dressat 

och ledig elegans.

Hitta din 
drömbåt 2022 

Yachtsale i Nacka hjälper 
dig att välja rätt. 

Slutade
sin karriär 

inom IT 
Lever sin dröm som konditor

 och kaféägare.

Matinspiratören
KLICK!

FÖR
E-TIDNING

KLICK!
FÖR

E-TIDNING

Stockholmsmagasinen 2022

https://issuu.com/newsfactory/docs/lt3_issuu
https://issuu.com/newsfactory/docs/l3_issuu_c7fabb872c23a0

