
magasin

VÄSTERBOTTEN ÄR FANTASTISKT PÅ VÄLDIGT MÅNGA 
SÄTT. FÅ ANDRA REGIONER KAN VISA UPP EN SÅDAN 
VARIATION OCH MÅNGFALD I LANDSKAPET SOM VÄS-
TERBOTTEN. Här hittas en vild fjällvärld som övergår i magiska 
milsvida skogar vilka mynnar ut i ett kustlandskap med en, tillsynes, 
ändlös horisont. Vid sidan av naturen har vi även massor av roliga och 
fartfyllda aktiviteter, häftiga äventyr, sköna besöksmål, kulturella fo-
rum, storstäder och spännande platser likväl som unika personligheter. 
Sommar som vinter, höst som vår. 

Vi är inte säkra på hur många som känner till allt häftigt vår region 
erbjuder. Vi är däremot säkra på att det går att få upp ögonen för 
Västerbotten i ännu större utsträckning än idag, att vi kan dela med 
oss av våra tillgångar på fler sätt. 

Genom Magasin Västerbotten, ett gratismagasin i både tryckt och 
digitalt format, vill vi ”sprida ordet” om vår region. Vi pratar om en 
produkt med mycket hög kvalité i både innehåll och känsla i papper. 
Högsta klass i både bilder och texter, med en spännvidd i alltifrån 
storslagna fjällvyer till närgångna personporträtt eller cityliv. En pro-
dukt du gärna behåller och stolt visar upp som västerbottning. 

Under 2019 ger vi ut (minst) 2 utgåvor. Förutom sommar- och vin-
ternumren skissar vi även på ett tredje nummer. Ett sensommar/höst-
nummer med syfte att lyfta även den säsongens aktiviteter. Tillsam-
mans med digital spridning både på webb och i sociala medier når vi 
cirka 60 000 läsare per nummer. Den nya webbsidan som lanseras 
under vintern blir en ständigt aktuell kanal och skapar ytterligare en 
plattform att sprida vårt redaktionella innehåll.
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Magasin Västerbotten har en bra och genomtänkt distribution 
där den tryckta publikationen hittas över hela regionen på bland 
annat turistbyråer och via annonsörer. Vårt huvudfokus är dock 
att nå målgrupper i situationer där de kan tillbringa en timme 
eller två i lugn och ro och verkligen ta till sig produkten, gärna på 
resa. Inför 2019 kommer det tryckta magasinet finnas på de 
flesta av Västerbottens hotell och liknande boenden.  Maga-
sinet delas ut på Wasalines färjelinje (med över 160 000 passage-
rare årligen) över Kvarken. Dessutom har flygresenärerna på de 

allra flesta flygplatser i länet (bla i Hemavan Tärnaby, Vilhelmina, 
Skellefteå, Umeå) möjlighet att plocka ett exemplar i avgångshal-
len. Kanaler som ger oss möjlighet att nå resenärer som åker med 
alltifrån charterbolag till reguljära bolag som Malmö Aviation, 
SAS, Norwegian, Finnair, Air Baltic, Nextjet mfl. 
   Den digitala utgåvan sprids på webben (premiär för vår helt 
nya magasinswebb i vinter),  i sociala medier och via e-post. Ma-
gasin Västerbotten beräknas, genom den tryckta och den digitala 
utgåvan, nå minst 60 000 läsare per nummer.

Magasin Västerbotten WEBB  Premiär feb/mars 2019
Aktuell året runt. Longreads och kortare nyheter  

Magasin Västerbotten #9 SOMMAR - 19 April 2019 ca 15 000 ca 100 sidor
Innehåll: Citypuls, strandhugg, fjällvandring, 
fiske, festivalsommar, båtliv, golf och mycket mer

Magasin Västerbotten #10 HÖST - 19      Aug/sept 2019 ca 7 000  minst 48 sidor 
Innehåll: Kultur, teater, konserter, krogliv, bär, 
svamp, fiske, jakt, mat och mycket mer

Magasin Västerbotten #11 VINTER - 19/20       November 2019 ca 12 000 ca 70-90 sidor
Innehåll: Mat, kultur, aktiviteter, skidor, 
profilen,vinterguiden, utvalt m.m

     Utgivning Upplaga  Omfång

STORLEK   MÅTT    PRIS/NR (ex. moms)
Uppslag     420 x 265 mm - utfallande  35 000 SEK
Helsida     190 x 245 mm (utfallande 210x265) 23 000 SEK (omslagets baksida 29 000 SEK)
Halvsida* (ligg/stå)   190 x 120 / 90 x 245 mm    14 000 SEK

Annonser i guidedelen
Kvart     90 x 120 mm       7 000 SEK
Åttondel (ligg/stå)   90 x 55 / 42 x 120 mm       4 500 SEK
Sextondel   42 x 55 mm        2 900 SEK

Uppslag utfallande
420 x 265 mm

Hel * 
190 x 245 mm

Halv liggande
190 x 120 mm

Halv stående
90 x 245 mm

Mindre annonser 
i guidedelen

Magasin Västerbotten trycks på papper av hög kvalité och med skön känsla. Ryggen är limbunden och omslaget kraftigt. Formatet är 
210 x 265 mm (bredd/höjd). På uppslag, helsidor gäller 5 mm utfall. Digitalt material lämnas som högupplöst pdf och bilder ska vara i 
CMYK. Material levereras via e-post till annons@gillaprod.se

*Utfallande helsidor kommer beskäras. Tänk på att inte placera text, logotyper och andra element som inte ska beskäras för nära annonskant. 
Lämna gärna minst 15 mm mellan tänkt kant och inåt annons. Lägg även till skärsmån +5 mm runt om.

Magasin Västerbotten produceras av GILLA Produktionsbyrå AB och ges ut av PLENTY Publishing AB. Ta gärna kontakt med oss 
om det finns funderingar kring eller förslag till redaktionella ideér. Eller vill veta mer om annonseringen i magasinet.

Redaktion och produktion     
GILLA Produktionsbyrå AB    
Storgatan 67, 903 30 UMEÅ     
090 348 39 90  •  mail@magasinvasterbotten.se 
www.magasinvasterbotten.se   

Annonser
Display Umeå 
Philipp Jolidon 090-71 15 15, philipp.jolidon@display-umea.se

Exempel på annonser i naturlig sorlek på nästa sida. 
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Aktuella utställningar och program 
www.kvinnohistoriskt.se

Selected items from the 
50s, 60s and 70s

Kungsgatan 92, Umeå
www.pryl1900.se

0704485143

BUTIK, CAFÉ & GUIDADE VISNINGAR
Öppet med servering och guidade visningar första lördagen  
i månaden. Öppet året runt för bokade grupper och företag.

KÄNN JULSTÄMNINGEN PÅ VÅRT WHISKYDESTILLERI
Vi serverar julbord under perioden 2-20 december.

1,5 timme med tåg från Umeå C till Västeraspby.
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BOX DESTILLERI

KRAMFORS

N 63° 0' 5.70", 
E 17° 47' 56.26"

BOX DESTILLERI AB, SÖRVIKEN 140, 872 96 BJÄRTRÅ, SWEDEN 
TELEFON 0612-530 60   •   BOXWHISKY.SE

Platsen för viktiga möten
RESTAURANG    HOTELL    KONFERENS

Telefon: 0910-72 57 00
info@stiftsgarden.se 
www.stiftsgarden.se

FORESTRY MUSEUM 
Med utställningarna Huggarepoken, 
Maskinepoken och Samer i skog. 
Skogsbio, Barnens lekhörna, butik.

www.skogsmuseet.se

Exempel på annonser i 
naturlig storlek

Följ oss gärna på Instagram @magasinvasterbotten


