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Bilagan kommer häftad i mittuppslaget i
medlemstidningen Ringen. Tidningens
upplaga är 5 000 ex, och når alla medlemmar
i landets samtliga lokala maskinringar.
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Ni får ett fast pris. Där ingår allt från
formgivning (utifrån era texter och bilder)
till tryck och distribution. Detta är ett
mycket enklare och billigare alternativ
än att producera själv.
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Vimek 630 Minimaster
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Leasing från 3.998:- per månad
(avser leasing 72 månader och 10% restvärde)
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VAD FÅR DU OCH VAD KOSTAR DET?
Du får en egen annonsbilaga i Ringens medlemstidning, häftad i
tidningens mittuppslag. Vi puffar för bilagan på framsidan av tidningen.
Endast en annonsbilaga per nummer.
I vårt pris ingår produktion och distribution till samtliga medlemmar
i MR Sverige, samt extra upplaga till alla regionkontor i hela landet.
Detta är ett mer fördelaktigt sätt att sprida information och reklam
som dessutom är billigare än att skicka egna utskick med porto.
Välj mellan två olika format, samt 4 eller 8 sidor.

PRISLISTA BILAGA
4 sidor 148x210 mm (A5)
8 sidor 148x210 mm (A5)

22 900 kr
27 900 kr

pris per ex: 4,58 kr

4 sidor 170x240 mm
8 sidor 170x240 mm

28 900 kr
33 900 kr

pris per ex: 5,78 kr

pris per ex: 5,58 kr

pris per ex: 6,78 kr

DIN STÖRSTA BESPARING ÄR NU STÖRRE
Från 1 januari höjer Postnord portot till 13 kronor. 5 000 utskick med brev (max 50 g)
kostar 65 000 kr. Och då har vi inte ens räknat med kostnaden för produktionen
(formgivning, tryck, papper och kuvert), samt hantering av adresser.
En annonsbilaga med Ringen kostar alltså mycket mindre än halva priset
jämfört med egna utskick till lika många läsare.

INTRESSERAD?
Kontakta oss om du har frågor och
funderingar, eller om du vill skynda dig
att boka in din annonsbilaga i någon av
Ringens utgivningar.
Åke Schultzberg

070-256 29 97, ake@sa-media.se

UTGIVNINGSPLAN
Nummer

Manusstopp

Utgivning

Nr 1 2022

14/2

10/3

Nr 2 2022

19/4

12/5

Nr 3 2022

20/9

13/10

Nr 4 2022

7/11

1/12

DISTRIBUTION

TEKNISKA FAKTA

Postutdelas till MRs medlemmar
i Sverige och på Åland.
Total upplaga 5 000 ex per nummer.

Bilageformat: 148x210 mm, alt 170x240 mm.
Bilder: Ev bilder skickas digitalt i högupplöst RGB.
Annonsoriginal: pdf, 300 dpi, + utfall 3 mm.

