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Båstad och Bjärehalvön är med sitt böljande landskap och de vackra
vyerna en av Sveriges mest attraktiva platser.
Bjärehalvön har allt. Naturen, havet, klipporna, lugnet,
badstränderna, den goda maten, nöjeslivet,
festerna, samvaron och aktiviteterna.

– allt det som stavas njutning och välbefinnande.

Båstad Bjärehalvön
Till Torekov och Båstad kommer gräddan av svenskt näringsliv för att fira semester med golf, bad, cyckling och cocktails. Och så kommer nöjessverige under Swedish Open. Att synas i Båstad är att synas där folk är som gladast och har
det som allra bäst. Magasin Båstad Bjärehalvön är är ett lokalt livsstilsmagasin och berättar om spännande människor som finns på Bjärehalvön, om trender,
om mat och nöjen, bio, musik, inredning, intressanta platser och lokala råvaror.

– Kort sagt, det goda livet här.
Magasinet kommer ut tre gånger om året och distribueras till alla hushåll i Båstads Kommun, Mellbystrand och utvalda delar av Laholms kommun. Den ligger sedan självklart på turistbyråerna, i butiker, på restauranger och caféer, överallt där folket finns. När våra sommarboende kommer hit för att öppna huset
blir det drag efter Magasin Båstad Bjärehalvön. Alla vill känna sig uppdaterade
på det senaste som händer. Alla vill vara med. Det tycker vi är helt fantastiskt.
Och för att underlätta för dem som inte alltid har förmånen att ta ett magasin
hos sin lokala handlare finns vi självklart också som en bläddertidning på nätet.

www.magasinbastad.se.

20% rabatt om du bokar samtliga nummer

Vår

Upplaga: 15 000 ex
Omfång: ca 64 sidor
Format: 215 x 274 mm
Utgivning: v. 12
Materialstopp: 15 feb

nästa nu
mmer

Sommar
Upplaga: 25 000 ex
Omfång: ca 100 sidor
Format: 215 x 274 mm
Utgivning: v. 25
Materialstopp: 29 maj

Vinter

Upplaga: 15 000 ex
Omfång: ca 64 sidor
Format: 215 x 274 mm
Utgivning: v. 47
Materialstopp: 3 okt

Annonspriser

1 modul
1/2 sida
2 modul
1/1 sida

1/2 sida

4 moduler

1 modul (46 mm x 61 mm)
1 800:2 modul (94 mm x 61 mm)
3 200:kvartssida (94 mm x 124 mm)
5 500:halvsida (190 mm x 124 mm) alt. ( 94 mm x 250 mm) 10 000:helsida (215 mm x 274 mm) +3 mm utfall
18 000:uppslag (430 mm x 274 mm) +3 mm utfall
34 000:-

Vi förmedlar också annonser till Magasin Laholm

Annonsbokning & materialadress
Magasin Båstad Bjärehalvön, Köpmansgatan 13, 269 33 Kontaktperson: Camilla Christensson , 070-640 68 09
Färdigt material: högupplöst pdf-fil. Epost: annons@magasinbastad.se
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