
Annonsera i Birsta tidning 2023
Som annonsör och läsare kan du se fram emot 10 fullspäckade nummer, fyllda med 
lockande annonser, lokala reportage, tävlingar mm - allt för att inspirera och informera 
besökarna på plats i Birsta handelsområde.

Birsta tidning är en gratis kundtidning som distribueras månatligen till ca 50 platser, 
via tidningsställ i Birstas butiker, på hotell och andra publika platser i Sundsvall. 
Kundtidningens fokus är att synliggöra er butik/företag till alla presumtiva kunder  
och att informera om det breda utbud som finns i Birsta och om andra intressanta  
platser och händelser i Sundsvall, som kan bidra till att de hitresta gästerna väljer  
att stanna längre i Sundsvall. 

Välkommen till Birsta tidning!

vÅke Härdfeldt, ansvarig utgivare

Om tidningen
10 nummer per år

35 000 - 40 000 läsare varje månad

28-32 sidor tryckt helt i fyrfärg 

Produktion/tryck: Ågrenshuset i Bjästa

Distribution månadsvis, gratis  
via ca 50 tidningsställ i hela  
Birsta handelsområde, på publika  
platser, digitalt på Facebook och  
issuu.com samt www.mediainvest.nu

För annonsbokning och frågor  
kontakta gärna oss
Mediainvest 060 - 57 21 50

www.mediainvest.nu

Birstatidning

Birstatidning
TIDNINGEN FÖR DIG SOM SHOPPAR I BIRSTA HANDELSOMRÅDE

Idol-Nike kommer till Birsta CityBright EQ säljer outdoor-kläder i pop-upIKEA förnyar i restaurangen, Bistron och matbutikenNorrlands första Newbiebutik i Birsta City
1000 kr rabatt på progressiva glasögon
Boka tid redan idag på smarteyes.se Välkommen!

Birsta City, Gesällvägen 1, 060-700 95 51 | Läs mer om villkoren på smarteyes.se

Vi firar 15 år av  att förändra synen på människor



Skicka ditt annonsmaterial till 

tidning@mediainvest.nu
Vid frågor ang annonsmaterial, kontakta  

oss på tidning@mediainvest.nu
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TEMAUPPSLAG 
2 HELSIDOR
430 x 280 mm 
(+ 3 mm utfall)

HELSIDA
215 x 280 mm 
(+ 3 mm utfall)

BAKSIDA
215 x 280 mm 
(+ 3 mm utfall)

STREAMER 
FRAMSIDA
215 x 30 mm 
+ 3 mm utfall

ÅTTONDELS
95 x 60 mm

LIGGANDE 
KVARTSSIDA

195 x 60 mm

STÅENDE 
KVARTSSIDA

95 x 125 mm

LIGGANDE 
HALVSIDA
195 x 125 mm
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PRISER OCH STORLEKAR 
TEMAUPPSLAG 24 000 KR
Eget reportage  
430 x 280 mm (+ 3 mm utfall)

HELSIDA  14 900 kr 
215 x 280 mm 
(+ 3 mm utfall)

BAKSIDA  17 500 kr
215 x 280 mm 
(+ 3 mm utfall)

HALVSIDA  8 700 kr
Liggande 195 x 125 mm  
Stående 95 x 255 mm

KVARTSSIDA  5 200 kr
Liggande 195 x 60 mm  
Stående 95 x125 mm 

STREAMER  8 800 kr
215 x 30 mm 
+ 3 mm utfall

ÅTTONDELS  3 900 kr
Liggande 95 x 60 mm 

Alla priser exkl moms 25%

UTGIVNINGSPLAN 2023
Nummer  Manusstopp Utgivning

nr 1 15 februari 24 feb

nr 2 15 mars  24 mars

nr 3 12 april 21 april

nr 4 16 maj 26 maj

nr 5  14 juni  23 juni

nr 6  5 juli  14 juli

nr 7  15 augusti 25 augusti

nr 8  4 oktober 13 oktober

nr 9  8 november 17 november

nr 10  6 december 15 december


