
Annonspriser/Utgivning TORSÅSBLADET 

TORSÅSBLADET VÅREN 2017 

Vi fortsätter att ge ut Torsåsbladet 

också under våren 2017. Bladet delas ut 

till cirka 3.600 hushåll i Torsås kommun 

samt cirka 4.000 hushåll i grannområ-

dena till kommunen - Halltorp, Tvär-

skog, Påryd, Brömsebro, Fågelmara, 

Kristianopel. 

Både företag, föreningar och privatper-

soner kan annonsera.  Annonsbokning 

måste ske senast veckan före utgiv-

ningsvecka, och material vara inläm-

nat senast  tre dagar före utgivnings-

dag. 

Planerad utgivning våren 2017: 

Nr 1: vecka 8: 24-25 februari 

Nr 2: vecka 14: 7-8 april 

Nr 3: vecka 20: 19-20 maj 

Nr 4:  vecka 26: 30 juni—1 juli 

Minst 80% av satsytan per sida måste 

fyllas upp med annonser för att bladet 

ska ges ut resp. månad. Om så inte är 

fallet veckan före utgivningsveckan 

meddelas dem som lämnat in annon-

sen att de får stå över till nästa tillfälle.  

Omvänt gäller att när annonsbladet är 

fulltecknat får de senast inkomna an-

nonserna stå över till nästa tillfälle.  Dis-

tributör är Tidningsbärarna. Deras av-

gifter är inkluderade i priserna på nästa 

sida.  

Priser 

Exempel på annonsstorlek och priser 

finns på nästa sida.  Ideella föreningar 

samt privatpersoner har 20 % rabatt på 

modulpriset. Priserna gäller om pdf-

originalet levereras helt tryckfärdigt. 

Vid hjälp med utformningen tillkommer 

15 % på annonspriset. Samtidig bok-

ning av samma annons för flera gånger 

ger 10 % extra rabatt på priserna.   

Ansvarig 

Ansvarig utgivare för annonsbladet är 

Möre Bok och Kontor. Vill Du annon-

sera kontakta då via mejl eller telefon, 

0486-48550, 48551 

torsasbladet@morebok.com  

Du som själv gör i ordning annonsen 

skickar den som en pdf-fil (eller lämnar 

på usb). Annars kan du lämna in ditt 

material till Möre Bok och Kontor. Håll-

tiderna måste respekteras. Annons får 

inte göra reklam för olagliga tjänster 

eller produkter.  Möre Bok har rätt att 

säga nej till annonser. Annonsbladet 

kommer också att ligga på 

www.torsasbladet.se  



OBS! Priserna är justerade våren 2017. 

Varje modul  är 24 x 24 millimeter och kostar 125 kr per modul vid utdelning bara i 

Torsås kommun. Vid utdelning också till grannområdena till Torsås kommun - Hall-

torp, Tvärskog, Påryd, Brömsebro, Fågelmara, Kristianopel, Jämjö) är priset 185 kr 

per modul. Moms tillkommer på priserna för företag. Föreningar och privatperso-

ner har 20 % rabatt (betalar alltså priset nedan inkl. moms). 

Vid upprepad annons, samma innehåll och storlek, ges 10% på modulpriset. 

MODULPRISER  - Torsås (3.600 hushåll) resp. + grannområdena (+ 4.000 hushåll) 

 Torsås Torsås + grannområdena 

1 modul  130 kr  200 kr 

2 moduler  260 kr  400 kr 

3 moduler  390 kr  600 kr 

4 moduler  520 kr   800 kr 

5 moduler 650 kr  1000 kr 

6 moduler 780 kr 1.200 kr 

8 moduler 1.040 kr 1.600 kr 

9 moduler 1.170 kr 1.800 kr 

10 moduler 1.300 kr  2.000 kr 

12 moduler 1.560 kr 2.400 kr 

16 moduler 2.080 kr  3.200 kr 

18 moduler 2.340 kr  3.600 kr 

20 moduler 2.600 kr  34.00 kr 

24 moduler 3.120 kr  4.800 kr 

Halvsida 40 moduler (200 x 125 mm)   = 4.500 kr   resp. 7.000 kr 

Helsida 80 moduler   (200 x 250 mm)   =  9.000 kr   resp. 14.000 kr 

8 på varje rad. 


