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Ölmarknad
i ny premiär

Mäklartjejerna som
flyttade till fjälls

För fjärde gången, efter ett års pandemiuppe-
håll, arrangeras nu succén Vemdalen ölmark-
nad på Vemdalsskalets Högfjällshotell. 
Under avslappnade former, den 29 januari, 
minglar ni runt och lär er mer om den ädla 
bryggkonsten, byter några ord med brygg-
mästarna och smakar på mängder av goda 
ölsorter.Mäklarhuset har nu ett gäng med tjejer som flyttat hit och blivit bofasta.
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Vemdalen Idag

Profiler

Nostalgi

Mat

Nöje

Event

Spa & träning

Kalender

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. 
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Turer i t
vå decennier

Björnrike-

spåren

Sedan tidigt 90-tal har Björn Bromée kört hundspannsturer i Vemdalen. 

Under tjugo år har över fyrtio Siberian huskys sprungit genom spannet.

Som i ett famntag mellan Gråhogna 

och Högfjället ligger områdets nu 

enda orörda längdspår. Utan vägar 

eller bebyggelse. Av världsmästaren 

Johan Olsson klassat som ett av 

världens bästa. Men Björnrikes spår 

är inte bara skidåkning. Det är också 

en unik naturupplevelse, i en alldeles 

egen liten fjällvärld med Vindarnas 

tempel som den sista utposten. 

14 mars – 3 april

Nöjeslivets
återtåg

AFTERSKI, NATTKLUBB OCH DANS ÖPPNAR UPP

DrömboendeI BJÖRNRIKE

Åk en mil

vinn en bil

VEMDALENS STÖRSTA EVENT ÄR TILLBAKA
Damerna först

MALIN BLEV VEMDALENS FÖRSTA KVINNLIGA PISTMASKINSFÖRARE
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Doping-
hunden 

Molly

Skogs-huggarmat

till fjälls

Molly är världens enda doping-

hund och hon bor halvårsvis i 

Vemdalen. Tillsammans med 

matte och husse håller hon 

dopingpreparat och fuskare borta 

från idrotten. Molly är nominerad 

till Aftonbladets Svenska Hjältar 

som "Årets djurhjälte".

Några av de mer välrenommerade 

kolbullarna hittar man på den gamla 

fäbodvallen Holmvallen där Olivia 

Bodin, Mariell Bodin, Elin Alkell 

och Hilda Hammargård driver vild-

markscafé. Varje vår tänder de upp 

den vedeldade grillen och bjuder in 

till utomhusservering.

14 – 27 februari

Gratis 
skiclinics

MED VOLKSWAGEN

Pistens 
lekplatser

FÖR BUSKUL ÅKNING

Grill- 
platser

FÖR UTELUNCHEN
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På väg mot 
Jubileums-
vasan

Paus från
ekorr-
hjulet

I fyra år har Mehdi Zaghloumi 
säsongat i Vemdalen. När han kom 
hit, hade han aldrig stått på skidor. 
Nu har Mehdi blivit uttagen till 
Jubileumsvasan, som en av 139 åkare. 
Den 9 mil långa färden mellan Sälen 
och Mora ska genomföras på träski-
dor och i tidsenlig klädsel.

På samernas nationaldag den 6/2 
gav sig Sofie Kindahl av längs med 
Vita bandet. En skidtur på drygt 
130 mil genom hela den svenska 
fjällkedjan – från Grövelsjön till 
Treriksröset. Hon delar med sig av 
sin färd till Vemdalen Idag som med 
spänning får följa hennes resa.



Kvartsida
122 x 178 mm

7 nummer: 10 800 kr
Exkl. moms

(1 543 kr/nr)

Åttondel
122 x 88 mm

7 nummer: 6 000 kr
Exkl. moms

(857 kr/nr)

Annonsbokning

Upplaga

Sociala medier

Utgivning

Annonsmaterial

Kalender

Vecka Datumperiod Distribution Manus/annonsmaterial 

51-1 19/12-8/1 Torsd 15/12 Tisd 15/11 senast kl. 12.00
2-4 9/1-29/1 Tors 5/1 Fred 16/12 senast kl. 12.00
5-6 30/1-12/2 Torsd 26/1 Tisd 17/1 senast kl. 12.00
7-8 13/2-26/2 Torsd 9/2 Tisd 31/1 senast kl. 12.00
9-10 27/2-12/3 Torsd 23/2 Tisd 14/2 senast kl. 12.00
11-13 14/3-2/4 Torsd 9/3 Tisd 28/2 senast kl. 12.00
14-16 3/4-23/4 Torsd 30/3 Tisd 21/3 senast kl. 12.00

Annonsbokning till Vemdalen Idag senast 14 november.
Marie Fermbäck, Graform, 070-664 59 80  info@graform.se

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.

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.

Sista manusdag för gratis annonsproduktion 21/11
Sista materialdag för färdig annons 5/12. 
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

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.
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Helsida
248 x 372 mm

7 nummer: 39 000 kr
Exkl. moms

(5 572 kr/nr)

Kvartsida
122 x 178 mm

7 nummer: 10 800 kr
Exkl. moms

(1 543 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


