
Format & priser
Uppslag 420x297 mm (+5 mm utfall) 29 990:-
Helsida, baksida 210x297 mm (+5 mm utfall) 25 390:-
Helsida 210x297 mm (+5 mm utfall) el 186x272 (ej utfall) 20 990:-
Halvsida Liggande: 186x134. Stående: 91x272 12 990:- 
Kvartssida Liggande: 186x64,5. Stående: 91x134 6 990:-
Åttondel 91x64,5 4 290:-
Redaktionell annons (native) Offert

Rabatter
2 annonser under 12 månader 10% rabatt
4 annonser under 12 månader 20% rabatt
6 annonser under 12 månader 30% rabatt

Material
Om ni inte skickar in något 
material efter påminnelse, så 
skapar vi en annons utifrån er 
hemsida. 

Material: annons@chillimedia.se
Manusstopp: 10-12 arbetsdagar 
före utgivning.

#1 Utgivning 18 februari
Tema: Natur/Fritid/Friluftsliv  

#2 Utgivning 29 april
Tema: Villa/hem & Nolia Trädgård + bilaga: familje-
hem. Utgivning till villaägare i hela Västerbotten. 75 
000 exemplar!

#3 Utgivning 24 juni
Tema: Semester/resor/mat, delas ut i Umeå kom-
mun + kranskommuner.

#4 Utgivning 23 september
Tema: Skola/student/elever + bilaga: familjehem. 
Utgivning till villaägare i hela Västerbotten. 75 000 
exemplar!

#5 Utgivning 28 oktober
Tema: Villa/hem, utgivning till villaägare i hela Väs-
terbotten. 75 000 exemplar!

#6 Utgivning 2 december
Tema: Mat/Dryck, stora Julnumret, utökad utgivning 
i Umeå kommun och kranskommunerna.

Produktion
Vi hjälper er med att ta fram en 
annons mot en fast kostnad.

Helsida:                                   1000:-
Halv:                                        750:-
Kvart:                                       350:-
Åttondel:                                 350:-
Ändring i befintlig annons:  250:-
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Utgivningar/tema

Kom ihå
g!

Umeåguiden firar 20 år och är starkare än någonsin. Magasinet har 
enorm räckvidd och genomslagskraft, delas ut av SDR och finns 
även att hämta i tidningställ. Med en upplaga på mellan 40 000 -75 
000 ex. når vi ut till hela Umeå kommun samt dess kranskommuner! 

• Ni når ut till en bred och trogen kundgrupp.
• Vi belyser vad som sker i Umeå kommun, samt dess kranskommuner.  
• Otroligt låg kontaktkostnad! Från 10 öre per exponering*. 
• Boka fler nummer och få upp till 30% rabatt jämfört med våra ordinarie priser. 
• Desto fler som medverkar – desto bättre blir tidningen.

Varför ska du medverka?

Mediafakta 2022

*Exempel: Åttondel = 4290/40 000 = 0,1072 kr 


