Dalarna

PRISER OCH TEKNISK INFO
Format: Trimmad tabloid.

Marknad Dalarna vänder sig till länets företagare. I korta nyheter och längre texter beskrivs affärsföre-

Färdiga annonser levereras som: Tryckoptimerad PDF

teelser med ett lokalt perspektiv. Stora entreprenörer och småföretagare ger sin bild av tillväxt, framtida

Leveransadress: www.hkm.se/skickamaterial

projekt och utmaningar i affärslivet. Marknad håller alltid ett finger i luften och känner av konjunkturens
vindar.
Tidningen håller dig helt enkelt a jour om det viktigaste som händer i företagsvärden.
Innehåll av allvarligare karaktär varvas med resereportage, bokrecensioner och webbtips.
Våra professionella säljare upprättar långvariga relationer till kunder och redaktionen ser till att produkten
har en hög kvalitet.
Marknad Dalarna distribueras som posttidning till beslutsfattare i länet och finns även på utvalda mötesplatser för branschfolk.
Det går även att prenumerera gratis på tidningen.

FREKVENSRABATT
2 införanden: 20%
3 införanden: 30%
6 införanden: 40%

Bilder: Läge - CMYK, upplösning 300 dpi.
Tryckförfarande: Rulloffset / 150 linjer.
Upplaga: 12 000 exemplar.
Periodiciet: 6 gånger/år.
Distribution: Som posttidning till beslutsfattare
inom näringsliv och förvaltning i Dalarnas län.
Annonsproduktion: Mindre justeringar i annonser ingår
i annonspriset. Efter 15 minuters arbete debiteras
200:- per påbörjad kvart.

Mer info finns på vår hemsida: www.hkm.se
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UTGIVNINGAR
UPPSLAG

HELSIDA

HALVSIDA

Utfallande
500 x 350 mm
+ 5 mm utfall

Utfallande
250 x 350 mm
+ 5 mm utfall

Liggande
225 x 155 mm

Ej utfallande
225 x 315 mm
Pris: 36 000:-

Pris: 20 500:-

KVARTSSIDA

ÅTTONDEL

Liggande
225 x 75 mm

Liggande
110 x 75 mm

Stående
110 x 155 mm

Banner
223 x 35 mm

Pris: 7 300:-

Pris: 4 000:-

Baksida
250 x 310 mm
+ 5 mm utfall

Stående
110 x 315 mm

MANUSSTOPP

Nr 1-

17 februari

2 februari

Nr 2 -

17 mars

2 mars

Nr 3 -

12 maj

Nr 4 -

15 september

Nr 5 -

13 oktober

Nr 6 -

15 november

28 april
1 september
28 september
1 november

Pris: 12 900:-

www.hkm.se

Dalarna konferensguide

PRISER OCH TEKNISK INFO
Format: Trimmad tabloid.

Örebro har placerat sig på kartan över konferens- och mötesstäder och den andel företag, myndigheter och organisa-

Färdiga annonser levereras som: Tryckoptimerad PDF

tioner som väljer att förlägga både den stora konferensen och det mindre mötet här är ständigt växande.

Leveransadress: www.hkm.se/skickamaterial

Vi erbjuder er nu möjligheten att låta er konferensanläggning synas i Marknad med en presentation av er verksamhet

Bilder: Läge - CMYK, upplösning 300 dpi.

samt bild. Dessa kan kontinuerligt uppdateras allt eftersom ni känner att ni vill ändra text eller bild.

Tryckförfarande: Rulloffset / 150 linjer.
Upplaga: 12 000 exemplar.

I tidningen Marknad når ni ut till beslutsfattarna som avgör var konferensen eller mötet ska förläggas. Passa på att

Periodiciet: 6 gånger/år.

visa vad just ni har att erbjuda och varför det är ni som är det självklara valet när nästa konferens eller möte ska plane-

Distribution: Som posttidning till beslutsfattare

ras.

inom näringsliv och förvaltning i Dalarnas län.
Annonsproduktion: Mindre justeringar i annonser

Mer information finns på vår hemsida www.hkm.se

PRIS
6 införanden:
12 000:-

KONFERENSGUIDEN

BISPBERGS HERRGÅRD
Med ett trevligt värdskap och en avkopplande atmosfär kan
ni ostörda samlas för möte, kick off eller kurs på Bispbergs
herrgård. Här finns tre mötesrum där det största inhyser
upp till 35 personer och är utrustad med projektor, surroundsystem, whiteboard och blädderblock. Maten lagas
från grunden med lokalt producerade råvaror efter säsong.
Bispbergs herrgård har stor erfarenhet av event och hjälper
gärna till med planeringen av just ert arrangemang.
Bispberg 160, Säter, Tel 0225-28 51 60,
www.bispbergsherrgard.se

FIRST HOTELL GRAND

FIRST HOTEL BRAGE

LOKA BRUNN

På First Hotel Grand är konferens så mycket mer än en
samling. En konferens är ett helhetskoncept som definieras
av detaljerna. Oavsett om ni är 2 eller 300 personer är det
helheten som skapar den där positiva, inspirerande och
minnesvärda sammankomsten. Vi har en lång erfarenhet av
att arrangera och genomföra kurser och konferenser och vi
ser fram emot att göra er dag till en minnesvärd upplevelse.

Mitt i centrala Borlänge hittar du First Hotel Brage, som
byggdes för 50 år sedan. Här möts du av en varm och
personlig atmosfär när du kliver in genom entrén och det
genomsyrar sedan hela besöket. Mötesrummet Valhall är
perfekt för kreativa möten och mindre konferenser och
utbildningar. Det ligger på First Hotel Brages femte våning
med fantastisk utsikt över Borlänge. Lokalen är 60 kvadratmeter stor och har plats för upp till 30 deltagare.
Stationsgatan 1-3, Borlänge, Tel 0243-21 76 60,
www.firsthotels.se

Loka Brunn ligger vackert 3 mil norr om Karlskoga, i Bergslagens natur mellan sjöarna Södra och Norra Loken. Här möts
ni i en historisk miljö med modern teknik, 100 nyrenoverade
rum, Vattensalongen med bad- och spaupplevelser och tas om
hand av personal som älskar värdskap. Loka Brunn ägs och
drivs av familjen Spendrup och erbjuder möten upp till 220
personer. Inspireras av våra möteskoncept som Spakonferens,
Naturliga Möten eller Bryggarkonferens.
Loka Brunn, 0591-631 00, www.lokabrunn.se

Trotzgatan 9-11, Falun, Tel 0237-948 00,
www.firsthotels.se

ingår i annonspriset. Efter 15 minuters arbete debiteras
200:- per påbörjad kvart.
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MATERIAL & LEVERENS
Texten ska vara max 340 tecken + kontaktinformaMORHAGEN FÄBODHOTELL

STABERG

FALU GRUVA

Strax utanför Ludvika finner du både lugn och harmoni på
Morhagen Fäbodhotell. Den idylliska platsen är en populär
tillflyktsort för både företag och föreningar som behöver
samla krafter och konferera. Lokalerna ligger samlade i en
ostörd avdelning av hotellet och den största kan inhysa upp
till 30 deltagare.

Söker du en unik miljö för konferensen är Staberg ett utmärkt
val. Staberg är idag ett besökscentrum och ingår i världsarvet
Falun och Kopparbergslagen. Här konfererar ni vid en av
kopparbergslagens mest välbevarade bergsmansgårdar. Staberg
har två konferensrum där det största kan inhysa upp till 75
deltagare. I utrustningen ingår bland annat projektor och ljudanläggning, whiteboard, blädderblock samt vatten och frukt.
Staberg 63, Falun, Tel 023-158 58,
www.stabergrestaurang.se

Konferera mitt i ett världsarv med 1000 års historia av kreativt
tänkande, innovationer och banbrytande upptäckter. Vid randen
av dagbrottet Stora Stöten kan ni mötas i en historisk miljö med
modern teknik, personlig service och möjlighet till spännande
aktiviteter så väl ovan som under jord. Vi har möjlighet att
arrangera allt från det lilla mötet till stora konferenser, säljmöten,
produktvisningar och föreläsningar. Varmt välkomna!
Falu Gruva • 023-78 20 30
info@falugruva.se • www.falugruva.se

Morhagsvägen 92, Sunnansjö, 0240-915 00,
www.morhagenhotell.se

Att konferera i Teknikdalen är enkelt. Vi har mångårig erfar-

Mat är en viktig del för en lyckad konferens och i vårt kök

enhet av konferenser och events och vi vet hur viktigt det är

lagas all mat från grunden oavsett om det är till 2 eller 300

med personligt engagemang. Teknikdalen är en inspirerande

personer.

mötesplats och här finns lokaler för det lilla mötet eller den
stora konferensen.

Forskarg 3, Borlänge, 0243-734 00,

När du bokar konferens hos oss kan välja mellan olika kon-

www.hushagen.se/teknikdalen

VILL NI VARA MED
OCH SYNAS HÄR?

utgivningsdatum.

möjligheterna för er att kontinuerligt synas
bland beslutsfattare i regionens näringsliv.

073-70 80 618
peter@outofline.se

Dalarna

material@hkm.se senast 10 dagar innan

Kontakta oss så berättar vi mer om

Peter Thelin

2

Bilder ska vara 70 x 35 mm i 300 dpi.
Skicka text och bild till e-post adress:

TEKNIKDALEN

ferenspaket eller så skapar vi ett paket efter dina önskemål.

tion (adress, telefon och webadress).

Konferens och möten

LEKSAND RESORT

MORA PARKEN

Dalarnas roligaste kick-off! 10 eller 250 personer?
Vi erbjuder ett unikt upplägg med prisvärt boende i toppmoderna stugor, god mat och aktiviteter på Sommarland.
Varmt välkomna med er förfrågan!
Siljansvägen 61, Leksand, Tel 0247-138 00,
bokning@leksandresort.se, www.leksandstrand.se

Tillgång till hela
Tillgång
hela
hela
Tillgång till hela
Oavsett om du planerar ett inspirerande möte eller en
Atmosfär som
intetilllämnar
något Tillgång
mer atttillönska.
För styrelherrgården exklusive
herrgården exklusive
herrgården exklusive
herrgården exklusive
sovrummen.
sovrummen.
fartfylld kickoff ger Mora Parken dig förutsättningarna och sovrummen.semöten och ledningsgruppsmöten
etc. Konferensrum sovrummen.
Lokalhyra 1 200 kr
Lokalhyra 720 kr
Lokalhyra 720 kr
Lokalhyra 2 300 kr
svarar sedan för helheten. Mora Parkens natursköna läge
för 12 personer med trådlöst internet och 60 tums skärm.
Tillval: Matpaket
Tillval: Matpaket
Tillval: Matpaket
Tillval: Måltider enligt
Förmiddagskaffe
med
Förmiddagskaffe
önskemål och offert
intill Österdalälvens strand ger obegränsade möjligheter till
Stanna
kvar
över nattenmedi luxuösaEftermiddagskaffe
rum med god mat och
fralla, lunch med kaffe
fralla, lunch med kaffe
med kaka
upplevelser eller sammansvetsande aktiviteter. Med nio lokakanske
lite
teambuilding.Vi
håller
full
diskretion
då
vi
samt eftermiddagskaffe
268 kr per person
67 kr per person
kaka
Alla priser exklusive moms
ler av hög standard, varav den största rymmer upp till 450 335 med
aldrig bokar in fler än en grupp åt gången och känsliga
kr per person
personer, ryms såväl den lilla gruppen som den stora konmöten kan hållas utan allmänhetens kännedom.
Boende
ferensen och en egen kontaktperson med personligt engageRåsvalsvägen 5, Guldsmedshyttan, Tel 0581-417 00,
4 st dubbelrum i hög standard varav
mang garanterar att konferensen blir ett positivt minne.
www.rasvalslund.se
1 st bröllopssvit med egen balkong. Totalt 8 bäddar,
alla
med
Continentalsängar.
Parkvägen, Mora, Tel 0250-276 00, www.moraparken.se

RÅSVALSLUND GULDSMEDSHYTTAN

Heldagskonferens

Halvdagskonferens
förmiddag

Halvdagskonferens
eftermiddag

Kvällskonferens
eller festlokal

kl 08.00 - 17.00

kl 08.00 - 12.00

kl 13.00 - 17.00

kl 17.30 - 01.00

SmartTV och Surfplatta i alla rum.
Fritt kraftigt Wi-fi.
Dalarna 3
I den stora salen kan det dukas upp för 40 matgäster.
Plats finns utomhus för partytält för större sällskap
exempelvis bröllop.
Sällskapsrum i trivsam miljö, bibliotek med
selekterade titlar, ljudböcker och sällskapsspel.
Digitalflygel för musikäventyr.
Bastuavdelning.
Kök.
Dygnshyra hela herrgården 4 900 kr

www.hkm.se

