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"Utrusta" 242x43

Nå ut med ditt budskap som ibladad bilaga* och få
annons på förstasidan och webbannons på köpet!
Nå ca 25 000 tidningsläsare + 50 000 unika besökare i veckan på webben!
Ibladning är ett kostnadseffektivt sätt att sprida information till en intresserad och
engagerad publik som Världen idags läsekrets utgörs av.
En ibladning i ett ordinarie nummer kostar 17 650:-, då ingår även en annons på
papperstidningens förstasida, 242 x 43 mm (ord pris 5 250:-) samt en webbannons,
300x250 pixlar, som visas på varldenidag.se i en vecka (ord. pris 5 100:-).

Kyrkonummer
Varje månad distribueras ett kyrkonummer till alla kristna församlingar i landet vilket
innebär ca 2 600 extra nummer i upplaga.
Samma paketupplägg som ovan kostar i kyrkonumret 22 650:-.
Alla priser är exkl. moms.

* Bilagans ministorlek: 110x148 mm, maxstorlek: 280x397 mm.
Totalvikten för bilagan får inte överstiga 100 g/ex.
För övriga specifikationer och regler, vänligen kontakta oss!

Kontakt: Johanna Köllerfors
Tel: 0768-69 10 54 • E-post: johanna.kollerfors@varldenidag.se

