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Solen och plusgraderna kom tidigt i år. Snart är 
det också dags för sommartid med ljusare dagar 
men strax innan kommer årets andra nummer, 
närmare bestämt 21 mars.

Precis som tidigare delas nya Tidningen ut till 
samtliga hushåll och företag i Hultsfreds kom-
mun, dessutom till alla hushåll i Storebro, Pauli-
ström, Kvillsfors, Skirö, Nye, Farstorp, Stenberga, 
Fågelfors och Fagerhult.

Givetvis ger detta dig som annonsör en fantas-
tisk möjlighet att nå ut med ditt budskap. Har du 
några frågor kring annonsering, tveka inte att 
höra av dig så hittar vi en lösning just för dig.

På gång: Påsk, sommartid

Har du andra idéer eller tips till tidningen? 
Hör gärna av dig till oss i god tid så att vi hinner skriva.

Bokas genom mediakompaniet ab och Gösta Råsmark 
samt genom Emil Elofsson. Kontakta oss för bästa 
annonspris och uppläggning av olika annonspaket. 

telefon mediakompaniet ab 0495-200 25 
 Gösta Råsmark  070-363 30 75
 Emil Elofsson 072-234 64 90

e-post tidningen@mediakompaniet.com

Materialadress – tidningen@mediakompaniet.com
Ring innan ni skickar in större material.

nya Tidningen och mediakompaniet ab ansvarar inte för ej beställt inskickat
material. Vi förutsätter också att den som skickar material har egen back-up 
på översänt material.

ANNONSER

Vi på nya Tidningen är tacksamma för alla slags tips, 
oavsett det gäller reportage eller ett kommande 
evenemang. Skicka dina tips med e-post. Glöm 
ej att ange ditt namn och telefonnummer. 

e-post: tidningen@mediakompaniet.com

UTGIVNINGSPLAN FÖR VÅREN 2019
Materialdag senast två veckor innan utgivningsdag 
14 februari
21 mars 
25 april 
23 maj 
25 juni

TIPS

MEDARBETARE
Emil Elofsson - Skribent 

och annonsansvarig
Gösta Råsmark – Ansvarig  

utgivare och ägare

Örjan Karlsson - Fotograf
Mia Knutsson - Trädgårdsexpert
Peter Furuholm - Serietecknare

Nane Andersson - Hälsotips

ANNONSPRISER FÖLJER PÅ NÄSTA SIDA >>> 

LJUSARE  TIDER! 
nya Tidningen kommer ut 21 mars 
Utgivningsår 14.

www.mediakompaniet.com

0495-200 25

www.nyatidningen.com

ÄKTA 
HELTÄCKNING

nya Tidningen har  
heltäckande utdelning  

via posten.



Vårt grundpris för annonser i nya Tidningen är 18:50/spalt mm. Priset gäller för spaltannonser 
inuti tidningen. Spaltbredden i tidningen är 56 mm. Vi har också ett antal annonsmoduler för 
placering i tidningen. Där gäller ett specialpris enligt den sammanställning ni ser nedan. 

BRA ATT VETA
Vi hjälper er med utformningen av er annons och 
skickar korrektur för godkännande.  
 
Korrektur räknas som godkänt om svar 
inte inkommit innan stoppdatum.

Annonsbokning - genom mediakompaniet ab  
och Gösta Råsmark samt genom Emil Elofsson. 

telefon mediakompaniet ab 0495-200 25
 Gösta Råsmark 070-363 30 75
 Emil Elofsson 072-234 64 90

e-post tidningen@mediakompaniet.com

Materialadress – tidningen@mediakompaniet.com
Ring innan ni skickar in större material.

nya Tidningen och Mediakompaniet AB ansvarar inte för ej 
beställt inskickat material. Vi förutsätter också att den som 
skickar material har egen back-up på översänt material.

Vi tillämpar betalningsvillkoren: 15 dagar netto, utgivningsdatum 
är fakturadatum. Moms tillkommer på angivna priser.

UTGIVNINGSPLAN FÖR VÅREN 2019
Materialdag senast två veckor innan utgivningsdag 
14 februari
21 mars 
25 april 
23 maj 
25 juni
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ANNONSPRISER

FRAMSIDA
236 x 128 mm 9 950:-
116 x 128 mm 5 950:-

ÄKTA 
HELTÄCKNING

nya Tidningen i  har  heltäckande utdelning  till hushåll och företag 
via posten.

www.nyatidningen.com

KVARTSIDA
116 x 164 mm

236x80mm 
56x332mm

4500:- (ord. pris 6140:-)

MODUL 6
116x122 mm
176x80mm
56x240mm

3400:- (ord. pris 4440:-)

MODUL 4
116x80mm
56x164mm
236x38mm

2400:- (ord. pris 3000:-)

MODUL 2
56x80mm

1400:-

MODUL 1
56x38mm

700:-

HALVSIDA
236 x 164 mm

7 900:- (ord. pris 12100:-)

HELSIDA
236 x 332 mm

14 700:- 
(ord.pris 24 500:-)

Boka Er 
ANNONS  

senast

11 mars


