
BYGG AB

070-123 45 67

Vi bygger efter dina önskemål. Anlita oss för dina bygg 
jobb.

Vi använder endast virke 
av finaste kvalité. Över 50 
års erfarenhet.

Kontakta oss för offert. 
Nyttja rotavdraget!

• Nybyggnationer
• Utbyggnationer
• Reparationer
• Tillbyggnationer som: 

Garage, Förråd, Stu-
gor, Attefallshus m.m.

EXEMPEL

Den här annonsen kostar 991,20 kr + moms. 2 kolumner, 8,4 cm hög

Annonspris992 kr

Delas ut till samtliga hushåll i Pajala kommun
Annonsbladet som utvecklas!

EXEMPEL

Din lokala installatör 
av värmepumpar

Vi installerar alla typer av värmepumpar. Berg, jord, sjö 
och luftvärme. Med oss får du en komplett lösning inklusi-
ve eventuell borrning och/eller grävning. Det är en säker 
investering.

Kontakta oss så hjälper vi dig hitta den bästa lösningen för 
just dig.

Compress 7000
Bergvärme, jordvärme och 
sjövärme baseras på sam-
ma typ av värmepump.

Upp till 80% energibespa-
ring och kopplas till ett 
befintligt vattenburet vär-
mesystem. Ger värme och 
varmvatten. Med våra nya 
varvtalsstyrda bergvärme-
pumpar anpassas effekten 
steglöst efter ditt behov.

VVS AB
070-123 45 67
info@exempel.se

Tornedalen.nu annonsblad företagsutgåva nr: 1, Juli 2017

Annonsbladet med hög kvalité och låga priser
Nu drar vi igång Pajala kommuns nya annonsblad med 
otroliga priser och kvalité. Du kan dessutom få upp till 
25% rabatt på dina annonser. Mer information hittar 
du i bladet. 

Den här annonsen kostar 1 817,20 kr + moms. 2 kolumner, 15,4 cm hög

Annonspris1 818 kr

I detta nummer
• Prisinformation
• Annonsexempel
• Sudoku
• Pyssel
• Bilder
• Ros & gratulationer
• Föreningsinformation
• Utgivningsplan
• Annonshjälpmedel
• Övriga tjänster

Missa inte vårat första 
nummer. Boka din annons 
redan idag!

Prisexempel
Helsida: 6 500 kr
Halvsida: 3 250 kr
Kvartssida: 1 625 kr

Inklusive
reklamskatt

hela 2017

Det här är Tornedalen.nu
Tornedalen.nu är ett annonsblad som delas ut till 
samtliga hushåll i Pajala kommun varannan vecka. 
Men det är också adressen till våran hemsida som är 
fullspäckad med information och tjänster. På torneda-
len.nu finns något för alla. Självklart har vi byggt sidan 
med en responsiv design så den fungerar lika bra i din 
telefon som på din dator.

Våran vision är att kunna erbjuda våra föreningar nyt-
tiga tjänster helt gratis. Men för att det ska vara möjligt 
så behöver vi hjälp av företagen. Du hittar mer infor-
mation i bladet. 

Tack för att du läser första numret av Tornedalen.nu

Pajalas nya annonsblad!

Tornedalen.nu



Privatpersoner
• Köp & sälj marknad
• Dagens lunch
• Öppettider
• Renhållningsturer
• Namnsdagar, datum, vecka m.m.
• Företagsregister
• Föreningsaktiviteter
• Bildgalleri
• Sortera på just din ort

Företag
• Öppettider
• Företagsregister
• Dagens lunch
• Egen sida på tornedalen.nu
• Offertförfrågan
• Annons från annonsbladet 

syns även på tornedalen.nu

Föreningar
• Medlemsregister
• Obegränsat med egna sidor
• Besökare kan själv ansöka om 

medlemskap
• Aktiviteter syns på första sidan på 

tornedalen.nu
• Sorterbart föreningsregister på 

orten

Det här hittar du på Tornedalen.nu
Tornedalen.nu är mer än ett annonsblad, det är också en matnyttig hemsida för alla som har med kommunen att 
göra. Där samlar vi information kring allt som händer i Pajala kommun. Ett urval av vad du hittar på sidan: Köp 
& sälj, skolmatsedel, dagens lunch från restaurangerna i kommunen, namnsdagar, aktiviteter som föreningarna 
tillhandahåller, öppettider, företagsregister och mycket, mycket mer.

Våran vision är att kunna erbjuda våra föreningar nyttiga tjänster helt gratis. Men för att det ska vara möjligt så 
behöver vi hjälp av företagen. Därför har vi tagit fram några prenumerationstjänster för företag som du kan läsa 
mer om nedan. Vi utvecklas hela tiden så fler tjänster tillkommer kontinuerligt.

På Tornedalen.nu så erbjuder vi företag en prenumerationstjänst för att kunna fortsätta utveckla 
och underhålla funktioner till föreningar och företag i tornedalen. Många föreningar har hundra-
tals medlemmar och inte ens tillgång till ett medlemsregister, det är något vi vill åtgärda. Men vi 
behöver företagens hjälp. Därför har vi tagit fram två olika paket du som företagare kan välja att 
prenumerera på. Vi har anpassat priset i hopp om att väldigt många företag kommer att ansluta sig.

Standard
• Egen sida på Tornedalen.nu
• Ditt företag kommer högre 

upp i företagsregistret
• Specialutvecklade saker för 

ditt företag beroende på 
branch.

Utökad
• Allt som standard har
• 10% rabatt på annonser
• Tillgång till statistik
• Annonser från bladet syns 

även på Tornedalen.nu

Gratis
Även om du inte väljer något av 
paketen så har du nytta av att 
registrera ditt företag på 
Tornedalen.nu

Många företag har vi redan 
registrerat där.

1 500 kr / år

3 000 kr / år

Den här annonsen kostar 3 894 kr + moms.  4 kolumner bred och 16,5 cm hög.

Tornedalen.nu
Webbtjänster

Sida 2



MÅLERIFIRMA AB

• Ritar
• Målar
• Färglägger

Annonsen ovan kostar 295 
kr + moms och är 1 ko-
lumn bred och 5 cm hög.

070-123 45 67

BYGGPLANER I SOMMAR?
Varför inte lämna det till proffsen? Så 
kan du själv ta det lungt och njuta av 
värmen i sommar. Vi erbjuder kom-
pletta lösningar för ditt bygge.

Just nu har vi 20% rabatt på impreg-
nerat  trallvirke.

Kontakta oss för offert på ditt bygge!

• Hus
• Utbyggnad
• Garage
• Förråd
• Bastu
• Uteplatser
• Kök

• Golv
• Tak
• Tapeter
• Lister
• Dörrar
• Fönster

Telefon: 070-123 45 67
E-post: info@snickerifirmanab.se

Utnyttja rotavdraget
Annonsen ovan kostar 1 650 kr + moms och är 3 kolumner bred och 10 cm hög.

Låt Snickerifirman AB ta hand om ditt bygge
Även en liten annons ger

EFFEKT
www.dinhemsida.se

Annonsen ovan kostar 
118 kr + moms och är 1 
kolumn bred, 2 cm hög.

EXEM
PEL

EXEMPEL

EXEM
PEL

Garageports Experten AB
Vi levererar kvalitétsportar till otroliga priser. 
Ring för kostnadsfri offert. Tänk på att du får 
rotavdrag på monteringen.

• Takskjutportar
• Vipportar
• Slagportar
• Industriportar
• Motordrivning
• Fjärröppnare

Extra
fjärrkontrollpå köpet

Annonsen ovan kostar 1 398,30 kr + moms och är 3 kolumner bred och 7,9 cm hög.

Annonsen ovan kostar 826 kr + moms och är 2 kolumner bred och 
7 cm hög.

Grillen
Öppettider

Måndag - Fredag
10:00 - 21:00

Lördag & Söndag
12:00 - 24:00

Annonsen ovan kostar 495,60 
kr + moms. 1 kolumn bred, 8,4 
cm hög.

EXEMPEL

EXEMPEL

STÄDFIRMAN AB
• Sopar
• Skurar
• Tvättar
• Diskar
• Vädrar

Du vet väl att du kan 
utnyttja RUT avdraget 
på städning?

Kontakta oss så berättar 
vi mer.

Ring så städar vi

Just nu har vi kampanj på vårstädning. Hela 20% 
rabatt på ALLT

Den här annonsen kostar 944 kr + moms.
2 kolumner bred och 8 cm hög.

EXEMPEL

Allt ska bort!
Nu gör vi plats för sommarens 
kläder. Alla vinterkläder till halva 
priset. Passa på att fynda!

Jackor, byxor, underställ, mössor, 
vantar, halsdukar, skor m.m.

50%
Rabatt

Extra öppet
Lördag & Söndag 

10:00 - 14:00

EXEMPEL

Sida 3



Vi erbjuder föreningar mängder av funktioner 
helt gratis. Alla föreningar får dessutom alltid 
50% rabatt på annonser.

Behöver ni någon speciell funktion till eran 
förening som underlättar eran vardag? Kon-
takta oss så hjälper vi er. Då kan dessutom alla 
föreningar kan ta del av det. Det kan vara allt 
från att skapa inbetalningskort till ett register 
med exempelvis nycklar.

Kontakta oss så gör vi vad vi kan för att hjälpa er.

Du har väl inte missat våran annons-
marknad på tornedalen.nu?

Har man inget att sälja kanske man 
vill köpa någonting?!

http://tornedalen.nu/annonser/

• Snabbt
• Enkelt
• Gratis
• Upp till 3 bilder
• Filtrera på din ort

• Design
• Hemsida
• E-post
• Reklam
• Logotyp
• Support
• Backup
• Sökmotoroptimering

Vi hjälper dig gärna med dina IT relaterade 
problem, kontakta oss så löser vi det.

Alla annonser som är märkta exempel är en-
dast just exempel, och tjänsterna eller produk-
terna går inte att köpa från dessa annonser.

Vill du ha hjälp med design av logotyp, an-
nons, hemsida? Kontakta oss så hjälper vi dig.

info@tornedalen.nu
076-801 83 48

Tornedalen.nu

Den här annonsen kostar 3 250 kr + moms. Halvsida.

Den här annonsen kostar 1 625 kr + moms. Kvartssida Den här annonsen kostar 1 625 kr + moms. Kvartssida.

Är du drivande i någon förening?

Sida 4
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Vi vill vara mer än ett reklamblad!
Därför kommer vi försöka ha med sudoku, korsord, tävlingar, pyssel och spännande bilder från Tornedalen.
Kanske vill just ditt företag vara med och sponsra till eventuella priser? Så varför inte bli av med den där hyllvärmaren och få lite PR på 
köpet. Kontakta oss på: info@tornedalen.nu, 076-801 83 48, http://tornedalen.nu

SUDOKU PYSSEL

Lägenheter i Korpilombolo. Vi har lägenheter nära 
affären, torget och skolan.

Lediga kontorslokaler på Torggatan med anslutning till 
lastbrygga. Toalett, fikarum, internetanslutning finns 
tillgängligt. Du kan även hyra skrivbordsplats.

Överkalixvägen
• Egen Bastu
• Tvättmaskin
• Torktumlare
• Egen ingång
• Motorvärmare

Kyrkallén
• Delad bastu
• Tvättstuga
• Två våningar
• Egen ingång
• Möjlighet till varm 

garage

070-306 54 17
www.stensjonsfastigheter.se

Den här annonsen kostar 1 625 kr + moms. Kvartssida

- Behöver din förening hjälp att synas?
- Saknar din förening ett riktigt medlemsregister?
- Behöver din förening en sida på internet?

Om svaret är ja så kan vi på Tornedalen.nu hjälpa 
din förening. Kontakta oss för mer information.

Vi vill att föreningslivet i tornedalen ska blomstra. 
Det hjälper våra byar att överleva.

Den här annonsen kostar 855,50 kr + moms. 2 kolumner 7,25 cm

Den här annonsen kostar 731,60 kr + moms. 2 kolumner 6,2 cm

FÖRENINGAR

Föreningar annonserar alltid till halva priset i vårat an-
nonsblad. Förutom detta så finns det mängder av tjäns-
ter på våran hemsida som är helt gratis för föreningar. 
Bland annat: medlemsregister, hantering av aktiviteter, 
egna sidor som kan utformas efter eget önskemål.

När en förening har lagt in en aktivitet så kommer den 
automatiskt synas i våran kalender som bland annat 
trycks i vårat annonsblad helt utan kostnad.

Tornedalen.nu

Sida 5



Utgivningsplan 2017
Nummer 1, v34-35 (21 aug - 3 sep)
Manusstopp: 7 aug.

Nummer 2, v36-37 (4 sep - 17 sep)
Manusstopp: 21 aug.

Nummer 3, v38-39 (18 sep - 1 okt)
Manusstopp: 4 sep.

Nummer 4, v40-41 (2 okt - 15 okt)
Manusstopp: 18 sep.

Nummer 5, v42-43 (16 okt - 29 okt)
Manusstopp: 2 okt.

Nummer 6, v44-45 (30 okt - 12 nov)
Manusstopp: 16 okt.

Nummer 7, v46-47 (13 nov - 26 nov)
Manusstopp: 30 okt.

Nummer 8, v48-49 (27 nov - 10 dec)
Manusstopp: 13 nov.

Nummer 9, v50-51 (11 dec - 24 dec)
Manusstopp: 27 nov.

Nummer 10, v52-1 (25 dec - 7 jan)
Manusstopp: 11 dec.

Nummer 1, v2-3 (8 jan - 21 jan)
Manusstopp: 22 dec.

Nummer 2, v4-5 (22 jan - 4 feb)
Manusstopp: 8 jan.

Nummer 3, v6-7 (5 feb - 18 feb)
Manusstopp: 22 jan.

Första numret av Tornedalen.nu, missa inte att synas här 
med din annons.

Älgjakten startar

Vintertid 29e oktober

Alla helgons dag 4e november,  Fars dag 12e november

Black friday 24e november

Alla hjärtans dag 14 februari

V34
V36
V38
V40
V42
V44
V46
V48
V50
V52
V2
V4
V6

Detta är en preliminär utgivningsplan.

Boka dina annonser i tid för att inte missa något av numren. Glöm inte att du får rabatt när du bokar återkommande 
annonser. Då missar du inte heller någon utgivning.

Tack för att du väljer Tornedalen.nu
Sida 6



Nu har Föreningen IF 
flyttat till nya lokaler. 

Vi har personal på vårat 
kansli Mån-Fre 13-15

Välkommen!

Föreningen IF kallar till 
årsmöte. Vi bjuder på 

kaffe och fika. 
Plats: Våran lokal.

Ros

Grattis

Självklart kan man skicka en ros 
åt någon man tycker är värd det.

Tornedalen.nu

Vill du skicka en ros åt någon? 
Maila till info@tornedalen.nu 
eller gör det direkt på hemsidan 
http://tornedalen.nu Priset för 
att skicka en ros är 74 kr / cm.

Tornedalen.nu

Du kan naturligtvis skicka 
grattis hälsningar till dina när 
och kära. Vill du bifoga bild 
så går det också bra. Maila till 
info@tornedalen.nu eller gör det 
direkt på hemsidan http://tor-
nedalen.nu Priset för en grattis 
hälsning är 74 kr / cm.

Tornedalen.nu

Tornedalen.nu
Utkommer varannan vecka 
till samtliga hushåll i Pajala 
kommun. Besök gärna våran 
hemsida http://tornedalen.nu i 
väntan på nästa nummer.

Tornedalen.nu
Henrik Waara
Bergvägen 15
980 60 Korpilombolo

Ansvarig utgivare: Henrik Waara
E-post: info@tornedalen.nu
Telefon: 076-801 83 48
Internet: http://tornedalen.nu

Vid fel i annons ersätts maximalt 
annonskostnaden.

Användning av annonser, bilder och 
övrigt material ur bladet är förbjudet 
enligt lagen om upphovsrätt.

Grattis Elise 2 år

Mamma & Pappa

ALLTJÄNST
Vi hjälper dig med 

ALLT.

Takskottning, ved-
klyvning, flyttning, 
byggarbeten, m.m

070-123 45 67EXEMPEL

Annonsen ovan kostar 236 
kr + moms.
1 kolumn bred, 4 cm hög.

Annonsen ovan kostar 
271,40 kr + moms.
1 kolumn bred, 4,6 cm hög.

Annonsen ovan kostar 
200,60 kr + moms.
1 kolumn bred, 3,4 cm hög.

Annonsen ovan kostar 354 
kr + moms.
1 kolumn bred, 6 cm hög.

Annonsen ovan kostar 
88,50 kr + moms.
1 kolumn bred, 1,5 cm hög.

Annonsen ovan kostar 
141,60 kr + moms.
1 kolumn bred, 2,4 cm hög.

Annonsen ovan kostar 
259,60 kr + moms.
1 kolumn bred, 4,4 cm hög.

Annonsen ovan kostar 
200,60 kr + moms.
1 kolumn bred, 3,4 cm hög.

Frisören AB

Drop In
Måndag & 

Tisdag

Öppet
Vardagar
10:00 - 16:00

Tisdbokning
070-123 45 67

ÅRSMÖTE

Vi har flyttat

Föreningar

EXEMPEL

EXEMPEL

EXEMPEL

Utöver våra gratistjänster 
på nätet så får föreningar 
alltid 50% rabatt på sina 

annonser.

RABATTER

Tornedalen.nu

Dags att se över 
hemsidan? Vi har 
många års erfarenhet 
av webbutveckling, 
design, servrar m.m. 
Vi kan bygga allt från 
enkla informations-
sidor till avancerade 
webbshoppar med 
backend lösningar 
och betalnings API.

Den här annonsen kostar 1 132,80 kr + moms. 2 kolumner bred och 9,6 cm hög.

• Utveckling
• Design
• Underhåll
• Webbhotell
• E-post
• DNS
• Sökmotoroptimering
• Felsökning
• Statistik
• Annonsering

info@tornedalen.nu
076-801 83 48

Du vet väl att du kan få 
rabatter på våra redan 

pressade priser?

Den här annonsen kostar 354 kr.
Vid 6 eller fler: 336,30 kr
Vid 24 eller fler: 300,90 kr. 
Har du dessutom våran utökade 
webbtjänst så kostar den bara 
265,50 kr vid 24 eller fler.

www.dinhemsida.se
Även en liten annons syns.

070-123 45 67

Möbelsnickare

EXEMPEL

EXEMPEL

070 - 123 45 67

Gungstolar, köksbord, 
stolar m.m.

DA
GS F

ÖR SOMMARDÄCK?   KOM
 IN

 SÅ
 H

JÄLPER VI DIG MED DITT DÄCKBY
TE

.

Gummiverkstan AB

070 - 123 45 67

• Däck
• Fälgar
• Punktering

Öppettider
Mån - Fre 

07:00 - 17:00

Vi bjuder på kaffe medans vi 
byter dina däck.

Annonsen ovan kostar 1 132,80 kr + moms.
2 kolumner bred och 9,6 cm hög.

EXEMPEL
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Den här annonsen kostar 3 250 kr + moms och är en halvsida.

Har ni funderat på att måla om erat hus eller 
fritidshus? Kontakta oss, så besöker vi er och 
besiktar er fastighet, samt ger er ett totalpris för 
hela målningsarbetet.

Rotavdraget på upp till 30 procent gör att det är 
gynnsamt att låta hantverkare utföra arbetet.

Vi har egna skyliftar så målarna utför arbetet på 
ett betryggande sätt. Vi är verksamma i Pajala / 
Övertorneå / Överkalix men kan tänka oss att 
utföra arbeten i hela länet.

Niklas Andersson: 070-306 54 17
Tomas Slättholm: 076-840 29 44

kontakt@safastighetstjanst.se
www.safastighetstjanst.se

Fastighetstjänst AB

Slättholm  
Anderssons

& Maskiner
 ◆ Lastväxlare
 ◆ Grävmaskin
 ◆ Skylift
 ◆ Markvibrator
 ◆ Vedmaskin
 ◆ Rotationslaser
 ◆ Färgspruta
 ◆ Motorsåg
 ◆ Röjsåg
 ◆ Trimmer

Fastighetstjänster
 ◆ Skrapning
 ◆ Målning
 ◆ Planering
 ◆ Grävning
 ◆ Schaktning
 ◆ Transporter

Vecka 29 I den här kalendern syns föreningars aktiviteter som är inlagda på tornedalen.nu, återvinningcentralen, högtider m.m.

Måndag 17 Bruno

Tisdag 18 Fredrik, Fritz 
Återvinningscentral: Pajala

Onsdag 19 Sara
Återvinningscentral: Tärendö

Torsdag 20 Margareta, Greta
Återvinningscentral: Pajala

Fredag 21 Johanna
Återvinningscentral: Pajala

Lördag 22 Magdalena, Madeleine
Återvinningscentral: Tärendö

Söndag 23 Emma

Vecka 30

Måndag 24 Kristina, Kerstin

Tisdag 25 Jakob
Återvinningscentral: Pajala

Onsdag 26 Jesper
Återvinningscentral: Junosuando

Torsdag 27 Marta 
Återvinningscentral: Pajala

Fredag 28 Botvid, Seved 
Återvinningscentral: Pajala 

Lördag 29 Olof
Återvinningscentral: Junosuando, Harrsvängen (KGIF Korpilombolo)

Söndag 30 Algot

Nyttja 
Rotavdraget

30%

Sida 8



Tänk på säkerheten.
Anlita ALLTID en behörig elektriker!

Utför alla typer av gräv och planeringsarbeten. 
Våran maskin har gummilarver för minimal skada 
på tomt och gård. Transport av grävmassor, grus, 
matjord m.m. kan vi också ta hand om.

Kontakta oss för offert.
Vi hyr även ut skylift, markvibrator m.m.

070-306 54 17
Den här annonsen kostar 1 625 kr + moms. Kvartssida Den här annonsen kostar 1 625 kr + moms. KvartssidaEl
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• Inkoppling
• Säkerhetsjord
• Jordfelsbrytare
• Elmätare
• Extra uttag
• 3-fas
• Spotlights
• Fasadbelysning
• Skymningsrelä

Kontakta Elektrikerfirman AB för en säker el instal-
lation.

UtnyttjaRotavdraget!

070-123 45 67
info@elektrikerfirmanab.se

Den här annonsen kostar 1 625 kr + moms. Kvartssida

Upp till 25% rabatt 
på dina annonser!

Vi erbjuder dig upp till totalt 25% 
rabatt på dina annonser. När du 
ansluter dig till våran utökade webb-
tjänst så får du alltid 10% rabatt på 
annonser hos oss.

Den här annonsen kostar normalt 1 625 kr. Om du 
är ansluten till våran utökade webbtjänst och bokar 
24 annonser (ett helt år) så kostar annonsen endast 
1 218,75 kr (25% rabatt). Du sparar 406,25 kr per 
annons.

Hos oss ska alla ha råd att annonsera. Naturligtvis 
erbjuder vi rabatter vid 12 annonser och 6 annonser 
också. Alla våra priser är inklusive reklamskatt hela 
2017.

Boka din annons i god tid!
info@tornedalen.nu

076-801 83 48

Behörig 
installatör

EXEMPEL

31 mars kl. 18:00
Barntillåten, 1 tim 31 min. På BIO

EXEMPEL

Den här annonsen kostar 1 625 kr + moms. Kvartssida

Kvartssidafrån1 219 kr

Fastighetstjänst AB

Slättholm  
Anderssons

&
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Tornedalen.nu Teckensnitt’s storlek 6
Tornedalen.nu Teckensnitt’s storlek 8

Tornedalen.nu Teckensnitt’s storlek 9
Tornedalen.nu Teckensnitt’s storlek 10

Tornedalen.nu Teckensnitt’s storlek 11
Tornedalen.nu Teckensnitt’s storlek 12
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Textstorlekar Färgexempel

Ramar
0,25

Helfylld

Tjock - Tjock

Tjock - Tunn

Streckad

Prickad

Vågig

0,5 0,75 1 2 3 4 5 Rundad

2048x1536 72 PPI
96x72mm

2592x1728 72 PPI
96x64mm

1 kolumn: 4,6 cm 3 kolumner: 14,6 cm

2 kolumner: 9,6 cm 2 kolumner: 9,6 cm

21

43

65

87

109
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  Annonsinformation
Du kan utforma din annons precis hur 
du själv vill. Till höger har du några 
standardformat. Om du har bilder i din 
annons, använd högupplösta bilder på 
minst 300 PPI för att få en bra kvalité.

Vi hjälper dig naturligtvis designa dina 
annonser, logotyper m.m om du vill det.

Kontakta oss för mer information.
info@tornedalen.nu
076-801 83 48
http://tornedalen.nu

Webbtjänst 10%
Du får 10% rabatt på alla annonser när 
du ansluter dig till våran utökade webb-
tjänst.

Kvartal 5% rabatt
Bokar du 6 eller fler annonser så får du 
5% rabatt på dina annonser.

Halvår 10% rabatt
Bokar du 12 eller fler annonser så får du 
10% rabatt på dina annonser.

Helår 15% rabatt
Bokar du 24 eller fler annonser så får du 
15% rabatt på dina annonser.

Våra priser är inklusive reklamskatt 
hela 2017. Det enda som tillkommer är 
moms.

Annonsformat:
Helsida: 196 x 283 mm

Halvsida: 196 x 139 mm eller 96 x 283 mm
Kvartssida: 96 x 139 mm, 46 x 283 mm
eller 196 x 67 mm

1 kolumn: 46 mm
2 kolumner: 96 mm
3 kolumner: 146 mm
4 kolumner: 196 mm

Ordinarie annonspriser:
Helsida: 6 500 kr

Halvsida: 3 250 kr
Kvartssida: 1 625 kr

1 kolumn: 59 kr / cm
2 kolumner: 118 kr / cm
3 kolumner: 177 kr / cm
4 kolumner: 236 kr / cm

Prisexempel med 25% rabatt:
Helsida: 4 875 kr

Halvsida: 2 437,50 kr
Kvartssida: 1 218,75 kr

1 kolumn: 44,25 kr / cm
2 kolumner: 88,50 kr / cm
3 kolumner: 132,75 kr / cm
4 kolumner: 177 kr / cm

Inklusive reklamskatt!

Hela 2017

25%rabatt

Rabatter

Med tornedalen.nu kan du synas lite extra och spara pengar.

Alla priser som är i eller under annonserna i det här bladet är ordinarie priser inklusive reklamskatt men ex-
klusive moms. För att räkna ut priset med exempelvis 5% rabatt så (priset * 0,95) för 10% (priset * 0,9) för 15% 
(priset * 0,85) för 25% (priset * 0,75).
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Det här bladet innehåller information, erbjudanden från Tornedalen.nu. Samtliga priser är inklusive reklamskatt 
men exklusive moms. Detta är en speciell upplaga som skickas till företag i Pajala, Övertorneå och Överkalix kom-
mun. Första numret av Tornedalen.nu utkommer vecka 34 och därefter varannan vecka.

Kontakta oss
info@tornedalen.nu

076 - 801 83 48

Spara mig gärna!
Då finns jag där när jag behövs.


