PRISER OCH TEKNISK INFO
Tekniska upplysningar
vid egen produktion:
Det är något speciellt med Dalarna och det vill vi berätta för fler. Därför gör vi Utmärkt Dalarna – ett exklusivt

Format: A4 (210x297 mm)

magasin med tjockt glansigt papper som visar upp Dalarna från sin bästa sida.

Färdiga annonser levereras som: Tryckoptimerad PDF

Ett omvärldens fönster mot landskapet.

Leveransadress: www.hkm.se/skickamaterial

Alla artiklar handlar om det vackra, intressanta och unika i Dalarna.

Ftp: Kontakta oss för mer info.

Vi presenterar det som är relevant för såväl näringsbesökare som turister på ett elegant och tydligt sätt.

Bilder: Läge - CMYK, upplösning 350 dpi.

Det högkvalitativa innehållet består av djupare reportage och intervjuer såväl som tips på allt från restau-

ICC-profil finns att hämta på vår hemsida: www.hkm.se

ranger, caféer, butiker och hotell till utflyktsmål, sevärdheter och kultur- och idrottsevenemang.

under rubriken Priser/material.

Magasinet utkommer två gånger om året och distibueras till konferensanläggningar, hotell, campingplatser,

Tryckförfarande: Arkoffset.

vandrarhem, restauranger, caféer och andra naturliga mötesplatser i området.

Rastertäthet: 175 linjer.

Utmärkt Dalarna säljer in länet på samma exklusiva sätt som dig och ditt företag.
Upplaga: 15 000 exemplar.

Utmärk dig själv.

Periodiciet: 3 gånger/år.
Distribution: Ca 120 platser på hotell, vandrarhem,

Utmärkt Dalarna.

campingplatser, konferensanläggningar,
restauranger/caféer och mötesplatser

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

UPPSLAG

HELSIDA

HALVSIDA

420 x 297 mm
inkl. 5 mm utfall

Utfallande
210 x 297 mm
inkl. 5 mm utfall

Liggande
184 x 134 mm

Ej utfallande
184 x 273 mm

Stående
89,5 x 273 mm

Pris: 28 300:-

Pris: 17 000:-

Pris: 9 800:-

KVARTSSIDA

ÅTTONDEL

Liggande
184 x 64,5 mm

Liggande

Stående
89,5 x 134 mm

Pris: 4 000:-

2019
UTGIVNINGAR

MANUSSTOPP

Nr 1 -

29 mars

8 mars

Nr 2 -

10 juni

20 maj

Nr 2 -

15 november

25 oktober

89,5 x 64,5 mm

Pris: 6 000:-

www.hkm.se

