Vasabladet utkommer
sex dagar i veckan &
alltid på söndagar.

”Vasabladet andas det lokala och regionala och vi värnar om regionens välmående och tillväxt.
Vi finns där när det händer på så väl bakgård som slott, i maktens
korridorer, i glädjen och i sorgen. Vi är österbottningarnas vakthund och röst sedan 1856.”
- Niklas Nyberg, chefredaktör

Vasabladet
Nå våra svensktalande grannar i Vasa, Finland!
Vasabladet är den primära nyhetskällan för alla svensktalande i Vasa (Finland).

Se våra fina

kampanjer!
Annonsera vid tre
tillfällen!

Vasabladet har en räckvidd på ca 97 000 svensktalande med
en direkt läsarkrets på ca 47 000 varav ca 14 000 som enbart
läser tidningen. Läsarna spenderar ca 40 minuter / dag med
att läsa Vasabladet.
Tidningen utkommer sex dagar i veckan (ej måndagar).
Våra grannar i Vasaregionen lägger helst sina pengar på följande; Resor, hobby, restauranger, kläder, renovering, inredning, bil & båt, sparande, kultur samt fonder. (statistik från 2016)
De är dessutom väldigt förtjusta i att göra det i Sverige!

Aktuella teman Hösten 2017
V.
41

Tema B

Bokningsstopp M Materialstopp U Utgivning

Höstlov i Vasa v.42
Shopping & aktivite t

4 okt

9 okt

ti, to, lö

Vinter & skidor

1 nov

30 okt

ti, to, lö

47-50 Julshopping, Julbor d

15 okt

20 okt

ti, to, lö

48

22 nov

20 okt

ti, to, lö

45

& Julmarknad

Självständighetsdagen
- fira i Sverige

Annons och priser

1/1
1/2

Storlek

(B x H)

Utfallande P

Pris (ex moms)

1/1
1/2 stående
1/2 liggande
1/4 stående
1/8

254 x 365
125 x 365 254 x 180 125 x 180125 x 88

-

18 739
718 sek
kr
44
24
10 292
195 sek
kr
24
292
sek
10 195 kr
146 979
286 sek
kr
73 499
148 sek
kr

Boka höstens
temanummer
3 införanden
ti, to & lö

- 50%
På totala beloppet

1/2

/4
1/4

Färdigt material skickas till:

1/4

annons@chillimedia.se

1/8

Annonsproduktion

Ändring i befintlig annons 295 kr
Annonsproduktion 495 kr

All annonsförsäljning sker via Chillimedia, Umeå - 090 349 30 40

www.vasabladet.fi

