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VictoriaSpåret
Gör man en längdtur varvad
med en vesseltolkning och
långa utförslöpor, kan man
faktiskt få den allra trotsigaste
femåringen att gå med på en
heldagstur. En av de lättaste kallas
Victoriaspåret. Uppkallad efter
kronprinsessan som åkte den
här turen då hon gjorde sin landskapsvandring i Härjedalen.

KALENDER

NYHETER

Var rädd om fjäll & skog!
I området finns ca 1000 privata markägare som upplåter sin mark till bland
annat skid- och skoteråkning. Men skoteråkning ingår inte i allemansrätten och
lederna ligger på hög höjd, där naturen och skogsplanteringar är känslig.

MAT

AKTIVITETER

Vemdalen Idag
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:

Profiler
Spännande läsning om profiler
och stamgäster i området.

Nostalgi

Områdets historia bjuder
på härliga berättelser från
förr.

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

Nöje
Reportage om artisterna
som gästar Vemdalen.

Spa & träning
Njutning i spa eller styrketräning,
yoga, pump och morgonpass.

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

Kalender
Toppa veckan med spännande aktiviterer på fjället och i dalgångarna.

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.
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12 – 25 april

Smaka på
vemdalen

nytt
SoMMarMaGaSin

En åtta dagar lång kulinarisk upplevelse

Junior Ski
Patrol day
I slutet av mars bjöd skidpatrullen i Björnrike in Vemdalens
skola till en dag då barnen fick
lära sig skidsäkerhet och första
hjälpen i backen.
“Junior ski patrol day” arrangeras
den här säsongen på fem olika
skidorter i Sverige. Björnrike var
en dem.

kalender

nyheter

Golf på hög höjd

Under flera decennier har golfspelandet i landet gått kräftgång. Medlemmarna
blev färre och golfen lyckades inte rekrytera nya spelarte i den yngre generationen. Under våren 2020 när pandemin slog till skulle allt plötsligt vända.

Mat

aktiviteter

Utgivning
Vecka

Datumperiod

Distribution

Manus/annonsmaterial

51-1
2-4
5-6
7-8
9-10
11-13
14-16

14/12-9/1
10/1-30/1
31/1-13/2
14/2-27/2
28/2-13/3
14/3-3/4
4/4-24/4

Torsd 16/12
Fred 7/1
Torsd 27/1
Torsd 10/2
Torsd 24/2
Torsd 10/3
Torsd 31/3

Tisd 15/11 senast kl. 12.00
Fred 17/12 senast kl. 12.00
Tisd 18/1 senast kl. 12.00
Tisd 1/2 senast kl. 12.00
Tisd 15/2 senast kl. 12.00
Tisd 1/3 senast kl. 12.00
Tisd 22/3 senast kl. 12.00

Upplaga
Vemdalen Idag har en total upplaga på 45.000 ex, 7 nummer tabloidtidning med ca 28 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.

Sociala medier
Som annonsör i Vemdalen Idag har du all möjlighet att utan extra kostnad synas i våra sociala medier,
som har haft en stark tillväxt under det senaste året. Vi delar, så långt det är möjligt, annonsörernas inlägg
och erbjudande från deras Instagram i våra sociala medier på både Instagram och Facebook.
Vemdalen_Idag

Vemdalen Idag

Annonsbokning
Annonsbokning till Vemdalen Idag senast 15:e november.

Marie Fermbäck, Graform, 070-664 59 80 info@graform.se

Annonsmaterial
Sista manusdag för gratis annonsproduktion 15/11
Sista materialdag för färdig annons senast 6/12.

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@graform.se

Kalender
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.

7 nummer:

Kvartsida

Helsida

122 x 178 mm

248 x 372 mm

10 800 kr

7 nummer:

39 000 kr

Exkl. moms

Exkl. moms

(1 543 kr/nr)

(5 572 kr/nr)

Åttondel
122 x 88 mm

7 nummer:

6 000 kr
Exkl. moms

(857 kr/nr)

Halvsida
248 x 178

7 nummer:

20 400 kr
Exkl. moms

(2 914 kr/nr)

Begärd placering +15%
Vemdalen Idag är en registrerad periodisk tidskrift, vilket innebär att annonsering inte belastas av reklamskatt

