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Night 
Snow Run

Pizza med
fjällkänsla

8
Jan Sadat har utvecklat Nya 
Tony’s Pizzeria i Vemdalen där 
menyn bjuder på pizzor i ny 
tappning.  Sid 16

Den 19:e januri är det dags för 
den andra upplagan av Vemdalens 
fjällöpartävling. Ett duolopp i skenet 
från pannlampan och månen.  Sid 8

IDAG

nummer 



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

17 december – 6 januari

mat & Nöje

äveNtyr

på gåNg

Vinterns
mumsigaste 
fjällmat

Klättring
på hög höjd

Afterski
du bara inte 
får missa

Night 
Snow Run

Pizza med 
fjällkänsla

5bästaparktipsen

Jan Sadat har utvecklat Nya 
Tony’s Pizzeria i Vemdalen. 
Lokalerna är uppfräschade 
och menyn bjuder på pizzor 
i ny tappning.  Sid 16

Den 19:e januri är det dags 
för den andra upplagan av 
Vemdalens fjällöpartävling. Ett 
duolopp i skenet från pannlam-
pan och månen.  Sid 8

IDAG

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



Kvartsida
122 x 178 mm

8 nummer: 12 000 kr
Exkl. moms & reklamskatt

(1 500 kr/nr)

Åttondel
122 x 88 mm

8 nummer: 6 500 kr
Exkl. moms & reklamskatt

(812 kr/nr)
Annonsbokning

Upplaga

Utgivning

Annonsmaterial

Kalender

Vecka Datumperiod Distribution Manus/annonsmaterial 

51-1 17/12-6/1 Torsd 13/12 Tisd 13/11 senast kl. 12.00
2-4 8/1-27/1 Torsd 3/1 Tisd 18/12 senast kl. 12.00
5-6 28/1-10/2 Torsd 24/1 Tisd 15/1 senast kl. 12.00
7-8 11/2-24/2 Torsd 7/2 Tisd 29/1 senast kl. 12.00
9-10 25/2-10/3 Torsd 21/2 Tisd 12/2 senast kl. 12.00
11-12 11/3-24/3 Torsd 7/3 Tisd 26/2 senast kl. 12.00
13-15 25/3-14/4 Torsd 21/3 Tisd 12/3 senast kl. 12.00
16-17 15/4-28/4 Torsd 11/4 Tisd 2/4 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 50.000 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

Sista manusdag för gratis annonsproduktion 13/11
Sista materialdag för färdig annons senast 1/12. 
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: 44 000 kr
Exkl. moms & reklamskatt

(5 500 kr/nr)

Kvartsida
122 x 178 mm

8 nummer: 12 000 kr
Exkl. moms & reklamskatt

(1 500 kr/nr)

Åttondel
122 x 88 mm

8 nummer: 6 500 kr
Exkl. moms & reklamskatt

(812 kr/nr)

Halvsida
248 x 178

8 nummer: 23 000 kr
Exkl. moms & reklamskatt

(2 875 kr/nr)


