Metro sommar
UTGIVNING

Utgåvorna kommer att distribueras vid två tillfällen
med unikt redaktionella innehåll på respektive utgåva
- 14 juli och 28 juli. Vi erbjuder möjligheten att byta annonsmaterial till den andrautgivningsdagen.
INNEHÅLL

Fokus hålls på trender, framåtblickande material och
guider. Andra utgåvan den 28 juli kommer även innehålla
ett större fokus kring Pride.		
MÅLGRUPP OCH PRODUKT

Precis som ordinarie Metro är målgruppen de aktiva
och urbana storstadsmänniskorna där vi även adderar
en dimension för de ickebofasta läsarna som är på
sommarsemester i våra tre största städer. För att göra
utgåvorna attraktiva, både för läsarna såväl som för
annonsörerna, kommer tidningarna att tryckas på en
högre papperskvalitet än ordinarie Metro.
DISTRIBUTION

Metros Sommartidning kommer att distribueras via
majoriteten av Metros utomhusställ i de centrala
delarna av Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund.
Våra professionella handutdelare med lokalkännedom
delar ut tidningen på gågator, torg, restauranger, caféer
och parker i anslutning till varje utgivningsdag för att
maximera utdelningen och visibiliteten. Om vädret
tillåter förflyttas en del av distributionen till populära
badplatser. Kort sagt – tidningen kommer att distribueras
där våra läsare befinner sig.

FORMAT

Upplaga sthlm: 120.000 ex/utgivningsdag
Upplaga gbg: 60.000 ex/utgivningsdag
Upplaga skåne: 60.000 ex/utgivningsdag
Papper: Förbättrad papperskvalitet 60g
Köpstopp: 4 juli 17:00
Materialstopp: 5 juli kl 17.00

MM

METROPOL

STOCKHOLM

GÖTEBORG

SKÅNE

Spalt mm		

166 kr/spmm

88 kr/spmm

41 kr/mm

36 kr/mm

Uppslag

530x370 mm

575 366 kr

310 452 kr

140 832 kr

124 083 kr

Helsida

254x370 mm

302 824 kr

163 396 kr

74 122 kr

65 307 kr

Halvsida

254x182/125x370 mm

166 553 kr

89 868 kr

40 767 kr

65 307 kr

Kvartsida

254x90/125x182 mm

84 791 kr

45 751 kr

20 754 kr

18 286 kr

Sampling

3 timmar

Enligt offert

1 800 kr/person

1 800 kr/person

1 800 kr/person

Rubrik Motor

125x90 mm

-

43 kr/spmm

27 kr/spmm

22 kr/spmm

Rubrik Nöje

82x120 mm

-

43 kr/spmm

32 kr/spmm

26 kr/spmm

Rubrik Resor

125x60 mm

-

68 kr/spmm

39 kr/spmm

32 kr/spmm

Rubrik Utbildning

125x60 mm

-

78 kr/spmm

37 kr/spmm

33 kr/spmm

Rubrik Plats

125x60 mm

-

116 kr/spmm

57 kr/spmm

48 kr/spmm

Alla priser exklusive moms. För priser på begärda placeringar, kontakta din Metrosäljare.

Stockholm: 08-402 99 00 Göteborg: 031-743 81 00 Malmö/Lund: 040-660 07 50
metrobusiness.se

