
Historia
Villa Västerbotten är en Länstäckande tidning som 
distribueras ut i 63 000 ex. Tidningen har i 27 år verkat 
för länets villaägare. Villaägaren är en stark målgrupp 
som ständigt har projekt för renovering, förnyelse och 
inredning för sitt boende. Som annonsör har du en fan-
tastisk möjlighet att nå ut till målgruppen.

Innehåll
Som husägare i Västerbotten är förhållandena, då det 
kommer till frågor rörande energi, dränering, isolering 
& utomhusmiljön m.m. inte desamma som i de södra 
delarna av vårt avlånga land. Villa Västerbotten skriver 
enbart med de Västerbottninska förållandena i åtanke 
för husägaren i länet. Villa Västerbotten utkommer två 
gånger per år inför de två stora säsongerna Vår/Sommar 
och Höst/Vinter.

Mässtidning– Nolia trädgårdsmässa 2018
Samarbetet med Nolia Trädgårdsmässa fortsätter och 
Villa Västerbottens sommarnummer innehåller allt 
besökaren behöver för att plantera sitt besök 20–22 april 
2018. Här hittar du program, föreläsningar, demo och 
�na erbjudanden från utställarna tillsammans med 
läsvärda reportage. Fullpackad tidning med allt som 
handlar om trädgård och tips för villaägarens aktiva 
sommarperiod. Sommarnumret har sin utgivning  
2 veckor innan mässan.
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Nyhet 2017!
Villa Västerbotten inleder ett samarbete 
med Nolia Trädgård. Vårens stora 
nummer tidigareläggs och kommer att 
verka som den officiella mässtidningen 
för Nolia Trädgårdsmässa 2017.

Officiell Mässtidning 2017
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Magasine,  A4 210 x 297 mm

Satsyta
210 x 297 mm

Original
Chillimedia

Rastertäthet
300 dpi

Fyrfärgsskala
CMYK, Fogra 39

Ansvarig utgivare
Thomas Wänman

Distribution
Till samtliga villor i länets
15 kommune r.

Annonsmaterial skickas på: annons@chillimedia.se 

Säljkontakt

Chillimedia
Skolgatan 33
903 25 Umeå

www.chillimedia.se
info@chillimedia.se
090-349 30 40

Planerade utgivningsveckor 2017

Vår/Sommar   vecka 14
Höst/Vinter   vecka 41

Materialstopp

Vår/Sommar   vecka 12
Höst/ Vinter   vecka 39

HELSIDA HALVSIDA

Pris:

19 400 kr

Sista sidan:
25 000 kr

Pris:

10 700 kr

Format:  185x270 mm
Utfallande format:
210x297 mm + 5mm skärsmån

Liggande:  185x132 mm
Stående:   90x270 mm

KVARTSSIDA

Pris:

5 900 kr

Liggande: 185x62 mm
Stående:  90x132 mm

ÅTTONDELSSIDA

Pris:

3 700 kr

Format: 90x62 mm

Begärd placering: + 10% annonspris
4:e omslag / sista sidan: 25 000 kr
2:a och 3:e omslag: 20 000 kr

SEXTONDELSSIDA

Pris:

1 975 kr

Format: 90x30 mm
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ANNONSPRODUKTION

Produktion ny annons 495 kr
Ändring av befintlig annons 295 kr

Prislista annonser 2017

Format

Tekniska upplysningar
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