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NACKA
En riktig Succé. Sedan 2011 har vi levererat Nacka magasin till
Nackaborna. Nacka magasin är idag både välkänt och
efterlängtat. Vi är Nackabornas enda och egna magasin,
alltid laddat med lokala nyheter och tips. Vi är den hållbara och
långlivade kanalen till dina viktigaste kunder.

VÅR STYRKA ÄR VÅR liggtid och vi vet att
många spar oss länge. Inget magasin når idag
så många läsare inom ditt närområde. Tala
därför om var du finns och vad just du har att
erbjuda våra läsare.
SEDAN FÖRRA ÅRET är

vi Nacka villamagasin.
Ett magasin där du som annonsör når de som
äger villor eller radhus i Nacka. Utöver detta
kommer magasinet att finnas i väl valda butiker
och restauranger i Nacka.
Magasinet trycks på ett 80 grams papper av
bästa kvalité och med ett snyggt lackat omslag,
allt för att förmedla ert budskap på bästa sätt.
Då vi nu sedan ett år tillbaka gått över till
att distribuera magasinen till de som äger sitt
boende så speglas detta också mer i magasinen
där vi belyser såväl inredning som renovering,
energi och trädgård. Allt för att leverera ett
magasin som ger sina mottagare mervärde utan
att tappa den lokala prägeln.

glada läsare har
gång på gång övertygat oss om att det vi
gör är rätt. Lokala, glada, inspirerande och
entusiasmerande nyheter om Nacka, platsen
där de lever och bor. Förpackade så att de
kan läsas när mottagaren själv väljer, idag i
morgon eller om två veckor.

VÅRA MAGASIN KAN LÄSAS både

denna och
de kommande veckorna utan att de känns daterade, vilket också borgar för bra exponering.
Då vi producerar ett magasin med lång hållbarhet så når vi läsaren när hen själv väljer att läsa,
vid köksbordet, i soffan eller i sängen. Att nå
dem när de själva väljer blir allt viktigare.
som fyra
gånger om året bär ut ert budskap till er
viktigaste målgrupp. Har ni en stor del av era
kunder i närområdet är vi definitivt rätt kanal
för er. Vi vet vikten av att kunna kommunicera
med sina viktigaste kunder och vi bedriver med
magasinen verkligen uppsökande verksamhet.

VI ÄR DET POSITIVA MAGASINET

är att vi nu också kan
erbjuda digitala lösningar med mycket hög
lokal träffsäkerhet. Vill du som annonsör även
nå dina lokala konsumenter digitalt så kan vi
använda ditt budskap och komplettera med
såväl Facebook som Instagram.

NYTT FRÅN FÖRRA ÅRET

UTGIVNINGAR 2022

ANNONSBOKNING
OCH BILAGOR

UTGIVNING
#1 18 mars
#2 20 maj
#3 7 okt
#4 2 dec

MICHAEL SÄLL
Telefon 0735-26 78 44,
mail: michael.sall@stockholmsmagasinen.se

MATERIAL
18 feb
22 april
9 sept
4 nov

BOKNING
11 feb
15 april
2 sept
28 okt

ANNONSMATERIAL
TRAFFIC | Newsfactory Produktion AB
annons@newsfactory.se, Tel 08-505 738 07

NYFIKNA INTRESSERADE OCH

VI ÄLSKAR ALLA VÅRA LOKALA NYHETER.

Nyheter som kommer läsaren nära och är
betydelsefulla. Här möter läsaren duktiga
entreprenörer, sociala hjältar och kommande
idrottsstjärnor. Vi tar med läsaren in i de
där läckra husen man passerat så många
gånger. Vi tipsar om kommande aktiviteter och vi berättar historier som berör. Vi
bekräftar läsaren i det lysande val de gjort
då de valt Nacka.

VET DU ATT DRYGT 50 PROCENT av de boende i

Nacka säger nej till reklam men endast 3 procent till våra magasin? Till skillnad från de stora
dagstidningarna så erbjuder vi en mycket högre
träffsäkerhet i just ert område.

NACKABORNA ÄR KÖPSTARKA och välutbildade, här bor i absoluta tal fler miljonärer än
i Danderyd. Bostadspriserna har utvecklats
starkt de senaste åren och en villa kostar idag
i snitt 10,3 mkr, vilket lett till att man gör allt
exklusivare renoveringar. Man reser ofta och
gärna med hela familjen. Annonsera hos oss så
levererar vi ditt budskap i ett snyggt magasin
med lång liggtid, allt för att maximera din
exponering ut mot Nackaborna.
VÄLKOMMEN TILL ETT SPÄNNANDE 2022!

FORMAT OCH PRISER

BEHÖVERDU HJÄLP MED
ANNONSEN?

Uppslag
420 x 287 mm + 5 mm utfall

38 300 kr

Helsida
Satsyta 181 x 250 mm
210 x 287 mm + 5 mm utfall

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.

23 000 kr

Halvsida
Liggande: 181 x 122 mm
Stående: 87 x 250 mm

14 200 kr

Kvartssida
Stående: 87 x 122 mm

8 200 kr

Omslag 4 (baksida)
210 x 287 mm + 5 mm utfall

29 900 kr
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DISTRIBUTION SDR

Stockholmsmagasinen

