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argentina–Vemdalen
Vi blev nyfikna när det ramla-
de in ett helt gäng argentinare 
under våra träningspass i 
Vemdalen by. De sprang dit, 
skruvade upp tempot rejält 
och sprang hem, medan vi 
andra låg utslagna på golvet. 
Högutbildade var de också.
Vad var det här för super-
människor egentligen och 
hur hamnade de i Vemdalen?

topp-
tur
Det var över 30 år sedan 
jag gjorde en topptur eller 
alpin turåkning eller rando-
nee. Kärt barn har många 
namn. Och även om nam-
nen varierar är principen 
densamma – då som nu.  
En stor naturupplevelse 
med lågintensiv träning.
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Vemdalen Idag är en oberoende nyhetstidning som presenterar nöjen och aktiviteter 
med inspirerande reportage. Du som företagare eller bybo i området är i allra högsta 
grad delaktig till att bidra med tidningens innehåll. Här är ett litet smakprov:

Spännande läsning om profiler 
och stamgäster i området.

Låt dig inspireras av maträtter från 
våra duktiga krögare i området.

Njutning i spa eller styrketräning, 
yoga, pump och morgonpass.

Toppa veckan med spännande aktivite-
rer på fjället och i dalgångarna.

Områdets historia bjuder 
på härliga berättelser från 
förr.

Reportage om artisterna 
som gästar Vemdalen.

Missa inte vinterns fester och 
event – i och utanför pisten.



nyheter & inspiration

Vemdalen Idag presenterar  tips och aktiviteter i och utanför pisten, varvat med 
spännande reportage om vad som händer på fjället och i dalgångarna. 

Tidningen är en också en guide till shopping, träning, spa, mat och nöje. 

nöje

event

6 – 26 januari

Rinken
i orten

Ölmarknad
På Vemdalsskalets HögfjällsHotell

Konst
NatureN tolkad i akVarell

Spring
med mörkret som iNramNiNg

Frissan
som lyfter tuNgt

Längdläger 

Ortens hockeyrinkar har fått 
en ny renässans. I Vemdalen by 
spelas det hockey som aldrig 
förr. Byn Vemhån har satsat på 
en rink i världsklass och are-
norna har nu blivit en lekplats 
för alla. Under 
pistolhot får lärarna numera 
tvinga in barnen i klassrummet. 

Storhogna Högfjällshotell & Spa bjuder in till Vasaloppsläger. En helg fylld av 
träning där du kan förbättra tekniken och utvecklas som skidåkare.
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5aNledNiNgar att skid-
semestra På HemmaPlaN



Kvartsida
122 x 178 mm

8 nummer: 12 300 kr
Exkl. moms

(1 538 kr/nr)

Åttondel
122 x 88 mm

8 nummer: 6 800 kr
Exkl. moms

(850 kr/nr)
annonsbokning

Upplaga

Utgivning

annonsmaterial

kalender

Vecka Datumperiod Distribution Manus/annonsmaterial 

51-1 14/12-10/1 Torsd 10/12 Tisd 10/11 senast kl. 12.00
2-4 11/1-31/1 Torsd 7/1 Tisd 15/12 senast kl. 12.00
5-6 1/2-14/2 Torsd 28/1 Tisd 19/1 senast kl. 12.00
7-8 15/2-28/2 Torsd 11/2 Tisd 2/2 senast kl. 12.00
9-10 1/3-14/3 Torsd 25/2 Tisd 16/2 senast kl. 12.00
11-12 15/3-28/3 Torsd 11/3 Tisd 2/3 senast kl. 12.00
13-14 29/3-11/4 Torsd 25/3 Tisd 16/3 senast kl. 12.00
15-17 12/4-2/5 Torsd 8/4 Tisd 30/3 senast kl. 12.00

Annonsbokning till Vemdalen Idag senast 10:e november.
Marie Fermbäck, Graform, 070-664 59 80 
info@vemdalenidag.nu

Vemdalen Idag har en total upplaga på 45.000 ex, 8 nummer tabloidtidning med ca 24 sidor/nummer.
Distribution på centrumanläggningar, SkiStar Gästservice, turistbyråer, bensinstationer, restauranger och 
butiker i hela området. Tidningen  finns också att läsa digitalt på vemdalenidag.nu
Samtliga artiklar publiceras på Facebook.

Sista manusdag för gratis annonsproduktion 13/11
Sista materialdag för färdig annons senast 2/12. 
Därefter enligt utgivningsplan enligt ovan. Vill ni göra ändringar i er annons till de olika utgivningarna 
måste detta meddelas till Vemdalen Idag senast kl 12.00 på den angivna manusdagen, annars publiceras 
samma annons som i det tidigare numret. 
Skickas till: info@vemdalenidag.nu

Alla annonsörer kan delta i kalendern med aktiviteter.  Manuset måste vara inne på
info@vemdalenidag.nu angiven manusdag senast kl 12.00.
OBS! Aktiviteter registrerade senare än 12.00 angiven manusdag kommer inte att kunna
presenteras i tidningen.
VemdalenIdag förbehåller sig rätten att redigera texten i manuset.



Helsida
248 x 372 mm

8 nummer: 44 500 kr
Exkl. moms

(5 562 kr/nr)

Kvartsida
122 x 178 mm

8 nummer: 12 300 kr
Exkl. moms

(1 538 kr/nr)

Åttondel
122 x 88 mm

8 nummer: 6 800 kr
Exkl. moms

(850 kr/nr)

Halvsida
248 x 178

8 nummer: 23 300 kr
Exkl. moms

(2 912 kr/nr)

Vemdalen Idag är en registrerad periodisk tidskrift, vilket innebär att annonsering inte belastas av reklamskatt


