
BOENDE
KÄNN LUGNET PÅ GRINDA VÄRDSHUS
Unna dig en lugn kväll med god mat efter en stressig vecka! Checka in och slappna av, sitt framför brasan och ta något gott att dricka. I skärgårdspaket ingår del i dubbelrum,  2-rättersmiddag och frukost. Pris från 1 195 SEK per person. 

Grinda Wärdshus AB
Södra bryggan, Grinda
185 99 Vaxholm
Tel: 08 542 49 491
www.grinda.se
info@grinda.se

Egen ruta 
72x40 mm

med kort text, 
kontaktuppgifter 

och bild

TIDNINGEN  – Visit Skärgården tidning är allt ifrån redaktionella reportage, 
presentationsguider, evenemangstips, notiser och annat bra vetande om vad 
som händer och vad som finns att göra & besöka i Stockholms skärgård.
 
WEBBEN  – Uppdateras kontinuerligt med redaktionella artiklar,  
evenemangskalendrar, guider inom mat/dryck, boende & aktiviteter,  
presentationer och bokningsmöjligheter.

GUIDERNA  – I både tidningen och på webben finns presentationsguiderna 
uppdelat i kategorierna Boende, mat & dryck samt se och göra. Alla med-
verkande blir pesenterade med text, bild och fullständiga kontaktuppgifter 
för att få det överskådligt & lättnavigerat över skärgårdens stora utbud. 
 
TURISTBYRÅN  – I glashuset på Strandvägen, Kajplats 18 tillsammans  
med Boccone finns Visit Skärgårdens turistbyrå där det går att boka  
boenden & aktiviteter, hämta tidningar och broschyrer tillsammans med 
övrig information om Stockholms Skärgård.

Visit Skärgårdens kanaler



Visit Skärgårdens tidning är fyllt med större & mindre redaktionella repor-
tage, evenemangstips, guider för aktiviteter – boenden och restauranger, 
destinationstips, tävlingar och mycket annat för att informera och inspirera 
om allt som finns att ta del av i Stockholms skärgård. Halva tidningen är på 
svenska och den andra halvan på engelska.
Målgrupp: Visit Skärgården riktar sig till internationella turister, nationella 
turister och boendes i Stockholm med omnejd för att visa allt som finns att 
göra och besöka – året om.
Upplaga: nr 1: 60000 ex, nr 2: ej klart
Distribution: Turistbyråer över hela Sverige, Båtterminaler, ”Turistbyrå- 
shopens” smultronställen, hotell & vandrarhem, restauranger och flertalet 
övriga ställen för att på ett bra sätt nå ut till Visit skärgårdens målgrupp.
Utgivningsplan: Visit skärgården nr 1: 29 april 2016 (material 25 mars 2016)
Visit skärgården nr 2: 30 september 2016 (material 2 september 2016)

Tidningen Visit Skärgården

Annonsformat och prislista för nr 1:
Uppslag: 340x240 mm: 59 900:- 
Helsida: 170x240 mm: 34 900:-  
Halvsida stående: 70x225 mm: 19 900:-  
Halvsida liggande: 150x105 mm: 19 900:-  
Kvartsida stående: 70x105 mm: 11 900:-  
Kvartsida liggande: 150x50 mm: 11 900:-  

www.visitskargarden.se
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Teknisk specifikation för printannons:
Märk filen rätt
Filnamnet ska bestå av ert företagsnamn, format på annons och utgåvans 
nummer. Exempel: GrindaVardshus_150x105_01.pdf
Obs! Använd ej å, ä, ö eller andra udda tecken.
Filformat
Spara som/exportera till PDF i tryckkvalitet.
Bilder
Upplösning 300 ppi och uppdragna i max 130% för bästa tryckresultat.
Rätt format
Vid uppslag och helsidor som har utfallande format gäller 5 mm utfall 
och skärmärken. Ingen text närmare än 8 mm från sidformatet. 
Uppslag levereras som enskilda sidor. 
Övriga annonsformat ska levereras i 100% storlek i förhållande till det  
bokade annonsutrymmet, utan skärmärken eller utfall.
Text
Använd ej fyrfärgssvart text, utan endast 100% svart. Alla teckensnitt som 
används måste vara inbäddade i PDF-filerna.
Färg
CMYK (andra färger kommer att konverteras till CMYK och kan då upplevas 
annorlunda än orginalet). 
Stora svarta ytor bör ligga i fyrfärg för att inte uppfattas som grå.  
Bra värden är c = 40, m = 30, y = 30, k = 100.
Leverans
Via e-post till emma@layoutverkstan.com. Obs! Max 5 mb. För större filer 
använd wetransfer.com, sprend.com eller liknande.
Sista materialdag
Enligt utgivningsplan på föregående sida.
Vid frågor kontakta
Christian Smith
Mobil 073-622 61 30
christian@visitskargarden.se

Tidningen Visit Skärgården

www.visitskargarden.se



www.visitskargarden.se är skärgårdens kompletta informations och  
bokningsguide. Förutom bokningsmöjligheter för boenden och aktiviteter 
finns det guider för skärgårdens alla destinationer/aktiviteter/restauranger/
Boenden, tävlingar, kontinuerligt artikelflöde under hela året, evenemangs-
kalendrar och mycket annat.
 
Annonsformat och prislista:
Toppbanner: 1200x150 pixlar pris: 5 000:-/vecka
Sidobanner: 300x250 pixlar  3 000:-/vecka
Mittbanner: 1175x170 pixlar 4 000:-/vecka

www.visitskargarden.se

www.visitskargarden.se

Teknisk specifikation för bannerannons:
Filformat
För webben gäller JPEG, PNG eller GIF (statisk eller animerad).
Obs! Filerna får ej överstiga 100 kb.
Filnamn
Filnamn för banners ska bestå av ert företagsnamn, startvecka och format.
Använd ej å, ä, ö eller andra udda tecken.
Leverans
Mejla banner samt länkadress till annons@visitskargarden.se
Sista leveransdag senast 5 arbetsdagar innan publicering om ej annat anges.
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För att få en bra översikt på allt som finns i skärgården har Visit skärgården 
lättöverskådliga guider indelat i 3 kategorier: boenden, se & göra samt 
mat & dryck varav boenden och se & göra har direktbokning via Citybreak. 
Dessa guider kommer att finnas både i print och digitalt där alla medverkande 
presenteras med text, bilder och kontaktinformation så att läsare och  
besökare lätt får en inblick på vad som erbjuds. Webbpresentationen ligger 
hela 2016 och Visit Skärgården nr. 1 ligger ute från 1 maj till sista september. 
Hur ni exponeras digitalt samt i tidningen ser ni på bilderna nedan.
 
Pris: Presentation och bokning via citybreak på www.visitskargarden.se och 
presentation i Visit Skärgården nr 1: 2 900:-
Presentation på www.visitskargarden.se och presentation i Visit Skärgården 
nr 1: 4 900:-

Visit Skärgårdens guider

www.visitskargarden.se



Visit Skärgårdens turistbyrå ligger i glashuset på Strandvägen, kajplats 
18 tillsammans med Boccone. Här finns det tidningar/broschyrer för be-
söksmål över hela skärgården & bokningsmöjligheter tillsammans med 
kunnig personal som hjälper till med frågor, anvisningar och bokningar. Det 
kommer även att finnas en tv-skärm med bildspel, nyhetsinformation, er-
bjudanden och annat matnyttigt. Bitvis kommer det även att finnas material 
och information om skärgården utanför glashuset på Strandvägen för att 
ytterligare expansion.
 
Exponeringsmöjligheter på turistbyrån:
H Exponering på tv-skärmen med film eller medverkan i bildspelet
H Distribuering av tidning/broschyr i ställen
H  Dataterminal för bokningar av boende/transporter och aktiviteter  

i Skärgården
H Personal som lyfter fram paket eller event
H  Möjligheter till personal och material utanför Glashuset samt  

happenings & event på pontonen för att locka folk.
H Skräddarsydda lösningar för en eller flera aktörer
H Temaveckor på Boccone och turistbyrån

Kontakta Visit Skärgården för förslag & offert

Visit Skärgårdens turistbyrå 

www.visitskargarden.se


