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Magasinet med stor räckvidd, stilren formgivning
och modern känsla. En naturlig scen för möten och
upplevelser i en av Sveriges mest intressanta
regioner, oavsett hur vi väljer att träffas och umgås.
Kring musik, mat, event, sport, shopping, kultur,
konserter, upplevelser... och mycket mer.

VAD ÄR DET
DÅ SOM
KOMMER?

VILKA ÄR VI SOM GÖR
DSTN SUNDSVALL?

Vi som står bakom denna utgivning är riktiga magasinsrävar, som älskar
magasinets härliga känsla och den redaktionella kreativiteten. Vi har arbetat
med magasin och tidskrifter innan det ens fanns datorer och suttit med i
redaktioner på en mängd publikationer, både i Sverige och flera andra länder.
Närmast, rent geografiskt, så arbetar vi aktivt med bland annat utgivningen
av Magasin Höga Kusten, ett prisbelönt magasin som har blivit ett av
Skandinaviens allra största inom besöksnäring och destinationsutveckling.
I redaktionsrådet kommer förutom oss, även såväl lokala entreprenörer
som representanter för de regionala besöksorganisationerna från
Sundsvall, Ånge och Timrå att finnas med.

Bilder endast för illustration,
visar ej färdigt magasin

VAD HÄNDER
NU?

Vi drar igång med ett intensivt redaktionsarbete och en minst lika omfattande
annonsförsäljning. Vi planerar, skriver,
fotograferar och formger.
Och vi ser fram emot att få kontakta er.

Ett högkvalitativt magasin, med exklusiv känsla
i allt från papper, bindning,
formgivning till det redaktionella innehållet.
En väl balanserad mängd
av annonser i en smakfull
helhet där läsvärde prioriteras högt.
Vi kommer att publicera
fyra sköna nummer varje
år; ett stort vår- och sommarnummer som fokuserar på bredd och besökarupplevelser. Det kommer
även att kompletteras med
en engelsk utgåva med
samma fokus. Utöver dessa
båda nummer ger vi till
hösten ut ett magasin med
tema mat & kultur samt till
vintern ett konferens& eventmagasin.

OCH OM JAG
VILL VETA
MER?

Är ni nyfikna, vill ge oss
tips eller bara höra våra
tankar med magasinet?
Välkommen att höra av
er till oss på redaktionen
på 060-17 20 07 eller
mail@dstnsundsvall.se

VAD FÅR JAG
NÄR JAG ANNONSERAR?
DSTN Sundsvall är ett magasin med hög kvalitet som kommer att locka många läsare, dels
de som lever och bor inom regionen men även
turister från när och fjärran.
För de som uppskattar evenemang, gillar
upplevelser och vill njuta av livets goda, eller
bara underhållas av god läsning och som gärna
sparar magasinet och låter det ligga framme
på vardagsrumsbordet är DSTN Sundsvall det
självklara valet.
Att annonsera i DSTN Sundsvall är därför
mycket fördelaktigt inte bara för dess stora upplaga och spridning utan även för den långa och
aktiva livslängd magasinet har. Eftersom DSTN
Sundsvall är gratis och har ett brett spridningsområde så är den lätt att komma i kontakt med.

VAR KOMMER MAGASINET
ATT FINNAS?

DSTN Sundsvalls samtliga nummer kommer att
finnas tillgängliga att hämta i butiker, restauranger,
turistbyråer, hotell samt på många strategiska och
offentliga platser i hela regionen Sundsvall, Timrå
och Ånge.
Utöver detta skickas magasinet även ut till återkommande gäster, större företag och organisationer
runt om i hela landet samt riktade leveranser
skickas till olika föreningar och vip-listor.

www.dstnsundsvall.se/mediefakta
FO RMAT & ANNON SP R I SE R
Kontakta oss för mer detaljerad information
ang. format, satsytor, leverans av annonsmaterial mm. För bilagor, egna idéer på annorlunda
exponering eller udda format, ring för offert.
På alla annonser gäller 5 mm utfall.

Uppslag
420 x 260 mm

Helsida
210 x 260 mm

Halvsida
210 x 130 / 105 x 260 mm

Kvartssida
90 x 117 mm

Guide*
40 x 60 mm

SOMMAR

46.000

28.000

16.000

10.000

3.995

SUMMER - english edition

18.000

11.000

6.000

3.500

1.495

HÖST - mat & kultur

25.000

15.000

9.000

5.000

1.995

VINTER - konferens & event

25.000

15.000

9.000

5.000

1.995

Utgivning: 12 maj Sista materialdag: 3 april Upplaga: ca. 60.000 ex. Omfång: ca. 100 sid.

Utgivning: 2 juni Sista materialdag: 24 april Upplaga: ca. 10.000 ex. Omfång: ca. 32 sid.

Utgivning: 29 september Sista materialdag: 21 augusti Upplaga: ca. 10.000 Omfång: ca. 44 sid.

Utgivning: 29 december Sista materialdag: 20 november Upplaga: ca. 10.000 Omfång: ca. 44 sid.

Paketrabatter: Vid samtida bokning i Sommar och English edition erhålls 40% rabatt på annons i engelska upplagan.
Vid samtida bokning i Sommar, Höst och Vinter erhålls 20% rabatt på en första repetition och 30% rabatt på en andra repetition.
Rabatterna gäller ej Guideannonserna. Vid bokning av sista sidan eller annan begärd sida tillkommer 30% på priser enligt annonsprislista.
* Guide, en avgränsad och mallad del av magasinet.
** Vid samtida bokning av Guideannons i samtliga 4 nummer som utkommer under 2017 erhålls paketpriset 5.495 (ord. pris 9.480)

Paketpris**

5.495

. se

Redaktion 060-17 20 07
Annonser 070-689 55 25
www.dstnsundsvall.se
www.facebook.com/dstnsundsvall

