Annonsguiden 2021
Nå ut till dina kunder lokalt
med Söderköpings-Posten
Tidningen delas till alla hushåll
i Söderköping, Valdemarsvik
och på Vikbolandet.
Upplagan är 22 000 ex.

Tidningen finns
även på ställ i
Norrköping

”Lokal marknadsföring som fungerar.”
Till alla hushåll i Söderköping,

Valdemarsvik och på Vikbolandet

www.soderkopingsposten.se

Positiv, personlig och lokal

Nu når vi fler: 22 000 ex

Till alla hushåll i Söderköping,

Valdemarsvik och på Vikbolandet

GULDKANT

Nu når vi fler: 22 000 ex

Lördag 24 oktober

Söderköpings-Posten
www.soderkopingsposten.se

Vinter 2020

Söderköpings-Posten

Positiv, personlig och lokal

Nu når vi fler: 22 000 ex

Till alla hushåll i Söderköping,

Valdemarsvik och på Vikbolandet

GULDKANT

Lördag 26 september

Positiv, personlig och lokal

GULDKANT

GULDKANT

Lördag 29 augusti

Söderköpings-Posten

Magnus Bengtsson, Klosterkvarn

www.soderkopingsposten.se

Söderköpings-Posten

Positiv, personlig och lokal

Ökad upplaga i samarbete

med Stadskärneföreningen,

Söderköpings Kommun, Söderköpings

Brunn, Restaurang Bakfickan

och Håll Bar & Kök

BOKA GÄRNA BORD!
ÖL, VIN, STARKARE & ALKOHOLFRIA DRYCKER
Välkomna!

- 0121-30098

Stegeborgs Hamnkrog
Öppettider :

Fredag 17:00-21:00, Lördag 12:00-21:00,

Söndag 12:00-16:00
Välkomponerade menyer i fin skärgårdsmiljö
Fredag 17:00-20:00 After Work
BOKA GÄRNA BORD!
VÄLKOMNA!

Mer info och hela menyn på stegeborg.se

0121-42002

Öppettider:

Måndag-Torsdag 11:00-14:30
Fredag 11:00-22:00, Lördag 12:00:22:00,
Söndag stängt
Erbjudande 2-rätter 239 kr, 3-rätter
299 kr
för meny och underhållning se hemsida

Förverkliga din
renoveringsdröm

- 0123-30019

K-Rautas Projektplanerare
hjälper dig med stort och
smått. Oavsett om du är i
planeringsfasen, mitt inne
i ett renoveringsprojekt
eller närmar dig slutet så
finns vi här för dig.
Boka tid på k-rauta.se

9-18, Sön 9-18

25% RABATT
till företag som
bokar 4-8
annonser
(Gäller ord. pris och ej för
annonstexter)

- 0121-30098

et

Arkeologiska utgrävningar
Sid 12

RESTAURANG BAKFICKAN Valdemarsvik
Öppettider:

Måndag-Torsdag 11:00-14:30
Fredag 11:00-22:00, Lördag 12:00:22:00,
Söndag stängt
Erbjudande 2-rätter 239 kr, 3-rätter
299 kr
för meny och underhållning se hemsida

boka en säker jul!

4-rätter 349 kr, 6-rätter 469 kr
Barnalternativ finns för 149 kr

Sid 30

RESTAURANG BAKFICKAN Valdemarsvik
Öppettider:

Måndag-Torsdag 11:00-14:30
Fredag 11:00-22:00, Lördag 12:00:22:00,
Söndag stängt
Oscars SM-pizzor fredagar och lördagar

- 0121-30098

Stegeborgs Hamnkrog
Säker Jul? Boka 10-rätters för 399

kr

Välkomponerade menyer i fin skärgårdsmiljö
Fredag 17:00-20:00 After Work

(Kommande teman Italienskt, Nordisk

tapas, 90-tal m.m.)

BOKA GÄRNA BORD - VÄLKOMNA!

Mer info och hela menyn på stegeborg.se

- 0121-42002

25% RABATT
till företag som
annonserar
första gången
(Gäller ord. pris och ej för
annonstexter)

Välkommen till
min nya lokal på
Storgatan 1

Sid 8

Öppettider:

Se hemsida eller ring restaurangen

Klassiskt julbord för takeaway

Terese Landin, Södergårdens
Juridiska AB
E-post: sodergardensjuridiska@
gmail.com
Telefon: 070-617 62 00
Hemsida: www.sodergardensjurid
iska.se
Adress: Storgatan 1, Söderköping

Tips på vinterläsning
Sid 16

RESTAURANG BAKFICKAN Valdemarsvik
Öppettider:

Måndag-Torsdag 11:00-14:30
Fredag 11:00-22:00, Lördag 12:00:22:00,
Söndag stängt

Klassiskt julbord för takeaway
”Mindre” 139kr ”större” 229kr
Förboka Julcatering

Välkomna!

- 0123-30019

Jag arbetar med familjerätt och
har 25 års
erfarenhet som jurist. Varmt välkommen
att
boka personlig rådgivning på plats
vid mitt nya
kontor på Storgatan 1 i Söderköping.
- Testamente
- Vårdnad om barn
- Framtidsfullmakt - Bouppteckning/arvs
kifte
- Äktenskapsförord - Bodelning
vid separation

Söndag 12:00-16:00

Aktiviteter i vinter

Sid 6

RESTAURANG BAKFICKAN Söderköping

Mer info och hela menyn
på bakfickansoderkoping.se

Behöver du juridisk hjälp?

Öppettider:

Fredag 17:00-21:00, Lördag 12:00-21:00,

Barbara är en duktig fotograf

Förboka Julcatering

BOKA GÄRNA BORD!
Välkomna!

Mer info och hela menyn
på bakfickanvaldemarsvik.se

Tips inför en
vinterhelg i
Söderköping

Sid 4

”Mindre” 139kr ”större” 229kr

(Finns för avhämtning eller ät på plats)

Erbjudande 2-rätter 259 kr, 3-rätter
309 kr
för meny och underhållning se hemsida

BOKA GÄRNA BORD!
Välkomna!

Mer info och hela menyn
på bakfickansoderkoping.se
- 0123-30019

Alexander säljer unika fälgar

Sid 8

En mycket välkomponerad höstmeny
Erbjudande 2-rätter 279 kr, 3-rätter
349 kr
FÖR MENY, UNDERHÅLLNING, öppettider
och event SE HEMSIDA

BOKA GÄRNA BORD!
ÖL, VIN, STARKARE & ALKOHOLFRIA DRYCKER
Välkomna!

Mer info och hela menyn
på bakfickanvaldemarsvik.se

Erika aktuell med ny bok

Sid 4

RESTAURANG BAKFICKAN Söderköping

ex.

Se även
julbilag
an
inne i tidn
ingen

viktiga arbete för äldre

viktiga arbete för äldre
ÖPPETTIDER:

MÅNDAG & TISDAG 11:00-14:30, ONSDAG OCH
TORSDAG 11:00-21-00
FREDAG 11:00-22:00, LÖRDAG 12:00-22:00,
SÖNDAG 12:00-20:00
Ny spännande höstmeny startar onsdag
30/9
Erbjudande 2-rätter 279 kr, 3-rätter
349 kr
FÖR MENY, UNDERHÅLLNING och event SE
HEMSIDA

Helgagatan 1, Linköping

Öppettider: Vard 7-20, Lör

Sid 8

Mer info och hela menyn
på bakfickansoderkoping.se

Kostnadsfri
planeringshjälp

Torghandel på Rådhustorg

BOKA GÄRNA BORD!
ÖL, VIN, STARKARE & ALKOHOLFRIA DRYCKER
Välkomna!

BOKA GÄRNA BORD!
ÖL, VIN, STARKARE & ALKOHOLFRIA DRYCKER
Välkomna!

Mer info och hela menyn
på bakfickanvaldemarsvik.se

Sid 4

RESTAURANG BAKFICKAN Söderköping

Parklek i Snöveltorp

50 kr per såld annons går till Guldkants

MÅNDAG & TISDAG 11:00-14:30, ONSDAG OCH
TORSDAG 11:00-21-00
FREDAG 11:00-22:00, LÖRDAG 12:00-22:00,
SÖNDAG 12:00-20:00
ERBJUDANDE 2-RÄTTeR 269 KR, 3-RÄTTER
329 KR
FÖR MENY OCH UNDERHÅLLNING SE HEMSIDA

Sid 39

RESTAURANG BAKFICKAN Valdemarsvik

Bengt är en
engagerad
mjölkbonde

Sid 6-7

GULDKANT

ÖPPETTIDER:

Mer info och hela menyn
på bakfickansoderkoping.se

GULDKANT

Nyöppning av bowlinghallen

Sid 36

Bergaskolan har öppnat igen

GULDKANT

Nyströmska fyller 25 år

Sid 4

RESTAURANG BAKFICKAN Söderköping

Marie, Magdalena och
Katarina ger möbler nytt liv

Sid 34-35

50 kr per såld annons går till Guldkants

viktiga arbete för äldre
Ett nytt konstprojekt

50 kr per såld annons går till Guldkants

Melad har öppnat
apotek på Hagatorget

Sid 40

GULDKANT

50 kr per såld annons går till Guldkants

viktiga arbete för äldre

40 000

- 0121-30098

Välkomna!

Mer info och hela menyn
på bakfickanvaldemarsvik.se

Stegeborgs Hamnkrog ÖPPE
T ÅRET RUNT
- 0123-30019

Öppettider:

Fredag 17:00-21:00, Lördag 12:00-21:00,

Söndag 12:00-16:00

Säker Jul? Boka 10-rätters för 399
Alltid bra takeaway erbjudanden!

kr

1000 kvm höst och vintermode
Dam 36-56 Herr S-6XL Skor
36-50
Gilla gärna Klädladan på

Facebook

BOKA GÄRNA BORD eller beställ
takeaway!
VÄLKOMNA!

Mer info och hela menyn på stegeborg.se

- 0121-42002

0123-209 33 - E22 - skokladladan.se
Måndag-fredag 10-18, Lördag
10-16, Söndag 11-15
(Under januari och februari
stängt mån-tis)

35% RABATT
till alla ideella
föreningar i
regionen
(Gäller ord. pris och ej
för annonstexter)

50 kr för varje såld annons går till Guldkants viktiga arbete

”Alltsedan starten har Söderköpings-Posten som vår huvudsponsor
säkerställt en stabil ekonomisk grund för verksamheten.
Även kommun, företag, organisationer och enskilda bidrar –
varje krona blir till glädje för gamla och ensamma i Söderköping.”

50 kr per såld annons går till Guldkants viktiga arbete. Här lämnar vi över
en check till ett värde av 21 750 kr för 2020 års annonser.

Foto: Emy Serander

Guldkant i Söderköping förgyller
vardagen för äldre och ensamma
Vi är huvudsponsor till den ideella föreningen Guldkant i
Söderköping som förgyller vardagen för äldre och ensamma
människor i Söderköping. Vi träffar Torbjörn Toftgård som
berättar mer om föreningens bakgrund, arbete och vad
samarbetet med Söderköpings-Posten betyder för
verksamheten.

- Det började redan för ett tiotal år sedan när eldsjälen Lena
Fogelqvist gick i pension från sitt arbete inom äldrevården.
Hon hade sett med egna ögon hur man hade det på ålderns
höst och ville göra tillvaron lite ljusare för de gamla. Det blev
stora fester och små överraskningar som gladde och gav livet
mer innehåll. Allt med stöd av företag, organisationer och
enskilda i kommunen. Men i längden kunde inte Lena ensam
hålla igång verksamheten. Fler engagerade söderköpingsbor
ville gärna hjälpa till och hösten 2017 bildades föreningen
Guldkant i Söderköping. Den har idag tjugotalet medlemmar
som bidrar på olika sätt med idéer och arbetsinsatser. Alltsedan
starten har Söderköpings-Posten som huvudsponsor säkerställt
en stabil ekonomisk grund för verksamheten. Även kommun,

företag, organisationer och enskilda bidrar – varje krona blir till
glädje för gamla och ensamma i Söderköping.
- För 2021 har vi följande planer. En stor sommarfest, kanske
i Brunnsparken. Skärgårdsutflykter med båt. En tur med
raggarbilar, kanske med fika på Jägmästargården. Sightseeing i
Söderköping med Tuffe-tåget. Musik och allsång på alla
äldreboenden samt Blå Porten. Små överraskningar, t.ex.
hembakt kaffebröd och andra godsaker till alla äldre, även de
som bor hemma med hemtjänst. En skön stund med
fotmassage till dem som vill på äldreboendena. Julfest med
tomtar och luciatåg. Vi håller tummarna för att inte något elakt
virus ska sätta käppar i hjulen – men då anpassar vi oss till
situationen, avslutar Torbjörn.
Vi på Söderköpings-Posten vill rikta ett stort tack till
föreningen, för ert behjärtansvärda arbete och även tacka alla
som väljer att boka annonsplats. Det är ni annonsörer som gör
det möjligt för oss att hjälpa. Tillsammans gör vi skillnad.

Åke Serander, Daniel Serander, Mikael Karlsson

änniskor, säger Lottie Fallman.

Referenskunder

”Jag tycker att tidningen håller hög
kvalité och når ut till många
hushåll. Gäster som besöker
Söderköping tycker det är helt
fantastiskt att vi har en ”egen” tidning.
Intressanta reportage i varje
nummer. Man läser tidningen från
pärm till pärm. Redaktionen som
h det är så trevlig personal,
gör tidningen är helt fantastiska
människor. Inget är omöjligt och vi får
ett fint bemötande.”
OM HEMTJÄNSTEN

Elfarenhet

*

som tar dig längre
Riitta Hassel

Genomför ca 15 000
besök
i
Galleri
Hassel,
Mangelgårdens B&B, Åängens B&B
månaden. Allt från ett kort besök
till en hel dag.

”Vi anser att Söderköpings-Posten är
2/3 av hemtjänsten i
en positiv faktor för Söderköpings
Söderköpings kommun utförs
Förändringar
i Söderköping
tillväxt. Precis
som oss är de måna om
av kommunen. Resten utförs
av privata aktörer.
S:t Anna
församlings
verksamhet
att Söderköping
utvecklas
i en positiv
Har kunder i hela kommunen,
Generös familjekombi
Sportig
crossover
till följd
av Därför
Coronaviruset.
riktning.
väljer
vi att annonseraRymlig
från tätort och skärgård till
PRIVATLEASING FR. 3 495 KR/MÅN*
PRIVATLEASING FR. 3 295 KR/MÅN*
PRIVATL
landsbygden.
i Söderköpings-Posten.”
Söderköping S:t Anna församling
här för dig!
INKL. SERVICEAVTAL
INKL.finns
SERVICEAVTAL
INKL. SE
Har 85 medarbetare.

Vi är övertygade om att det är
meningsfullt
attkr/mån
fira gudstjänst och ha
Ord. pris 3 995 kr/mån
Ord.
pris 4 395

Anders Westerberg

Ord. pris

gemenskap och Svenska kyrkan i Söderköping S:t Anna församling har
Familjen Westerbergs Fastigheter
beslutat att tillsvidare genomföra gudstjänster och morgonbön.
Söderköping S:t Anna församling vill ta sitt ansvar för att hindra och
fördröja smittspridning. Det innebär att all vår verksamhet, förutom
*Kia kan det här med
elektrifierade bilar och är sedan 2018 marknadsledare på laddbara bila
gudstjänster, morgonbön och förrättningar ställs in tillsvidare. Vi har även
Det kallar Kia elfarenhet.
dennattvard
finns nu
samlad
Niro, Ceed Sportswa
beslutat vi Och
inte har
(bröd
och vin)i laddhybriderna
i våra gudstjänster.Kia
Enskild
och XCeed. Populära
laddhybrider
som
digkontakt
långt på
el.präst.
Privatleasa
nu frånvi2att
995 kr/mån
nattvard
finns möjlighet
att tar
få efter
med
Vidare uppmanar
man inte kommer till kyrkan om man har luftvägs- och förkylningssymtom.
Vidare har Linköpings stift beslutat att ställa in biskopsvisitationen.
Våra kyrkor står öppna för dig och du som känner behov av att samtala,
29, Norrköping
tända ett ljus ellerKoppargatan
ta en kopp kaffe
är välkommen till S:t Laurentii kyrka,
Tel:
011-31
17
70.Här
www.tbbil.se
Mogata kyrka och S:t Anna kyrka.
finns personal på plats.
Öppet: Mån-fre 9-18, lör 10-15, sön 12-15
I NORRKÖPING
För samtal kan du även kontakta församlingen per telefon 0121-358 00.
Gudstjänstprogram, öppettider av våra kyrkor, samt kontinuerlig uppdatering
Erbjudandena gäller ordertecknade
bilar
t.o.m. 31/12 2020
långt
räcker. Bränsleförbrukning blandad körning Ceed SW Plug-In
kring vår
verksamhet
finnseller
att så
läsa
pålagret
www.svenskakyrkan.se/soderkoping.

Exempel på företag som annonserar hos oss

TB BIL

NÄRMASTE GALLERIAN!

Försäljningsstatistik: Vroom jan 2018 – aug 2020. *Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig rä
reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilarna på bilden kan

Må friden från jorden följa dig, må himlarna ge dig frid.
Må flodernas frid bevara dig, må havsdjupen ge dig frid.
Stor frid omsluter dig. Guds frid omsluter dig.
Hos oss hittar du mode, mat, inredning och hälsa under samma tak,
Psalm 731,
Den svenska
Psalmboken
precis vid E22. Dessutom
fri parkering
alla dagar
i veckan.
Välkommen!

VARDAGAR 10–20
HELGER 10–18
MIRUMGALLERIA.SE
FRI PARKERING

B

Helsida
Helsida
Bredd: 			
Bredd:
Höjd: 			
Höjd:
Pris: 				
Pris:
Rabatterat
pris:
Rabatterat pris:
		

248 mm
248
mm
355 mm
355
mm
19 900 kr (exkl moms)
25 890 kr
kr (exkl
(exkl moms)
moms)
24.900
18.675
(exkl
moms)
19
417krkr
kr(exkl
(exkl
moms)
14 925
moms)

Se
förstasidan.
Se erbjudande
erbjudande
på
första
Rabatterat
pris på
gäller
vidsidan.
bokning av minst fyra annonser under 2021.
Erbjudandet gäller även när du bokar din första annons i tidningen.

Halvsida
Halvsida
Stående
Stående
Bredd:
Bredd:			
Höjd: 			
Höjd:
Liggande
Bredd:
			
Liggande
Höjd:
			
Bredd:
Pris:
				
Höjd:
Rabatterat
pris: 		
Pris:

122 mm
122
mm
355 mm
355 mm
248 mm
175 mm
248
mm
14 900
kr (exkl moms)
175
mm
11 175
moms)
15
490krkr
(exkl
moms)
14.900
kr(exkl
(exkl
moms)

Rabatterat pris gäller vid bokning av minst fyra annonser under 2021.
Erbjudandet
gällerpris
även när du bokar
din
första
i tidningen.
Rabatterat
11.175
krannons
(exkl
moms)
11
617
kr
(exkl
moms)

Se
Se erbjudande
erbjudande på
på förstasidan.
första sidan.

Kvartssida
Kvartssida

Stående
Stående
Bredd:
Bredd:			
Höjd: 			
Höjd:
Liggande

Liggande
Bredd:
			
Höjd:
			
Bredd:
Pris:
				
Höjd:
Rabatterat
pris: 		
Pris:

122 mm
122
mm
175 mm
175 mm
248 mm
85 mm
248
mm
9 500
kr (exkl moms)
85
mm
7 125
moms)
kr(exkl
(exkl
moms)
88.370
690krkr
(exkl
moms)

Rabatterat pris gäller vid bokning av minst fyra annonser under 2021.
Rabatterat
krannons
(exkli tidningen.
moms)
Erbjudandet
gällerpris:
även när du bokar
din första
66.278
517
(exkl
moms)

Se
Se erbjudande
erbjudande på
på förstasidan.
första sidan.

Förstasidan
Förstasida

Bredd:
Bredd:			
Höjd:
Höjd:			
Pris:
Pris:				

Rabatterat
pris:
Rabatterat
pris:
		

122
248mm
mm
68
mm
100
mm
10
(exkl
moms)
14.000
(exkl
moms)
14530
490krkr
kr
(exkl
moms)

10
867
kr (exkl
(exkl
moms)
kr
moms)
710.500
900
kr (exkl
moms)

Rabatterat
pris på
gäller
vid sidan.
bokning av minst fyra annonser under 2021.
Se erbjudande
erbjudande
på första
förstasidan.
Se
Erbjudandet gäller även när du bokar din första annons i tidningen.

Åttondelssida
Åttondelssida

Bredd:
Bredd:			
Höjd: 			
Höjd:
Pris: 				

Pris:

122
122mm
mm
88 mm
88 mm
4 830 kr (exkl moms)

Rabatterat
pris:
		
Rabatterat
pris:

33.139
(exkl
moms)
3625
262krkr
kr
(exkl
moms)
(exkl
moms)

4.185
4 350 kr
kr (exkl
(exkl moms)
moms)

Rabatterat
pris på
gäller
vid sidan.
bokning av minst fyra annonser under 2021.
Se
Se erbjudande
erbjudande
på första
förstasidan.
Erbjudandet gäller även när du bokar din första annons i tidningen.

80x60
mm mm
80
x 60

Bredd: 			
Bredd:
Höjd: 			
Höjd:
Pris: 				

80 mm
80 mm
60 mm
60 mm
2 060 kr (exkl moms)

Rabatterat
pris:
		
Rabatterat
pris:

11
545
(exkl
moms)
1.395
kr
(exkl
moms)
446krkr
(exkl
moms)

Pris:

kr (exkl
(exkl moms)
moms)
11.860
929 kr

Rabatterat
pris på
gäller
vidsidan.
bokning av minst fyra annonser under 2021.
Se erbjudande
erbjudande
på
förstasidan.
Se
första
Erbjudandet gäller även när du bokar din första annons i tidningen.

Ryggen på första- och sista sidan
Förstasida

Bredd: 			
Bredd:
Höjd: 			
Höjd:
Pris: 				
Pris:

Rabatterat
pris:
Rabatterat pris:
		

11
mm
248
mm
372
100mm
mm
314.000
kr (exkl
moms)
kr
moms)
14866
490
kr (exkl
(exkl
moms)

10900
867
kr (exkl
(exkl
moms)
kr
moms)
210.500
kr (exkl
moms)

Rabatterat
pris på
gäller
vidsidan.
bokning av minst fyra annonser under 2021.
Se erbjudande
erbjudande
på
förstasidan.
Se
första
Erbjudandet gäller även när du bokar din första annons i tidningen.

Textrad på sista sidan
Åttondelssida

Bredd: 			

Bredd:
Höjd: 			
Höjd:
Pris: 				
Pris:
Rabatterat pris:
		
Rabatterat
pris:

248 mm

122 mm
12 mm
88 mm
1 100 kr (exkl moms)
4.185
4 350 kr
kr (exkl
(exkl moms)
moms)
825
kr (exkl
moms)
3 262
kr (exkl
(exkl
moms)
3.139
kr
moms)

Rabatterat pris gäller vid bokning av minst fyra annonser under 2021.
Se
erbjudande
på
sidan.
Se
erbjudande
på första
förstasidan.
Erbjudandet
gäller
även när
du bokar din första annons i tidningen.

Annonstext
80
x 60 mm
Nu
kan du beställa en text i Söderköpings-Posten.
En redaktionell text om din
Bredd:
80 mm
verksamhet som är tydligt märkt som annons. Välj vad du vill att vi ska skriva
Höjd:
60 dåmm
om.
Passa på att boka plats i god tid,
vi endast avsätter två helsidor per
nummer
till
detta.
En
ny
möjlighet
för
att
uppmärksamma
ditt företag.
Pris:
kr
(exkl moms)
moms)
11.860
929 kr
(exkl

Foto

Rubriken med
ert företagsnamn

Brödtext om
ert företag,
era anställda, era varor,
tjänster,
produkter

och nyheter.
Eller varför
inte berätta
om ert
företags
historia

eller lyfta
fram vad era
nöjda
kunder
tycker
om er...

Rabatterat pris:

Se erbjudande
erbjudande på
på första
förstasidan.
Se
sidan.

Helsida:		
Halvsida: 		
Kvartssida:		

kr (exkl
(exkl moms)
moms)
11.395
446 kr

16 995 kr (exkl moms)
9 995 kr (exkl moms)
5 995 kr (exkl moms)

Erbjudande till nystartade företag
Har du nyligen startat företag och vill att fler ska känna till din verksamhet?
Då har vi ett erbjudande som vi tror kan intressera dig. När du bokar annonsering
till ett värde av 5 000 kr (exkl moms) så skriver vi även en redaktionell text om dig
och företaget. Ett perfekt sätt att nå ut till alla hushåll i Söderköping, Valdemarsvik
och på Vikbolandet. Välkommen att kontakta oss för mer information.

EXEMPEL

FÖRETAGSPRESENTATION - ANNONS
Företagsnamn: Söderköpings Musikhandel
Ort: Söderköping
Drivs av: Anna-Lena Svensson
Bransch: Butik

Söderköpings
Musikhandel

Läs mer och kontakta oss på: 			
www.soderkopingsmusikhandel.se			

Besöksadress:
Storgatan, Söderköping

Tjänster/utbud: Vi säljer LP-skivor, vinyler, affischer, LP-spelare och arrangerar
små konserter i vår trivsamma lokal på Storgatan i Söderköping.
Vad fick dig att starta företaget? Jag har drömt om att starta företag i många år.
Med stort intresse inom musik och service känns det som en rolig utmaning och
ett tillskott till Söderköpings utbud av tjänster och handel som finns idag.
Tidigare erfarenheter: Jag har arbetet inom service och handel hela mitt liv. Jag
har dessutom tidigare yrkeslivserfarenhet som eventansvarig och artistbokare.
Framtidsplaner? Att utveckla butiken och bjuda in några populära lokala artister.
Vi ska bli den naturliga mötesplatsen för alla musikälskare i Söderköping med
omnejd.

Bilaga i Söderköpings-Posten
Nu kan du nå ut med en egen kundtidning till alla
Söderköpings-Postens läsare. Mot en mindra kostnad kan vi även
trycka er tidning i över 22 000 exemplar. Vid behov hjälper vi er
även att utforma hela tidningen. Vänligen kontakta oss för mer
information och offert.

4 sidor:		
8 sidor:		
12 sidor:		

Från 25 000 kr (exkl moms)
Från 35 000 kr (exkl moms)
Från 42 000 kr (exkl moms)

Annonsera med en
egen kundtidning

Vänligen kontakta oss för mer information och offert.

Grafisk produktion
Vi hjälper ditt företag att synas! En tydlig grafisk identitet är viktigt för att lyckas med
företaget. Vi hjälper gärna till att utforma reklamblad, broschyrer, affischer,
kundtidningar, visitkort, roll-up och skyltar m.m.Välkommen att kontakta oss för
ett förutsättningslöst möte, helt utan kostnad.

Vänligen kontakta oss för mer information och offert.

Låt oss hjälpa till
med grafisk
produktion och
marknadsföring

Utgivningsplan 2021
Utgivning		

Lör 20 februari
Lör 20 mars		
Lör 24 april		
Lör 29 maj 		
Lör 28 augusti
Lör 25 september
Lör 23 oktober
Lör 27 november

Annonsbokning

5 februari		
5 mars		
5 april		
5 maj
5 augusti		
5 september		
5 oktober		
5 november		

Materialdag Tema

6 februari
6 mars		
6 april		
6 maj		
6 augusti		
6 september
6 oktober		
6 november

Näringsliv/Söderköping växer		
Miljö & Energi/Bostad
Båt & Skärgård
Sommartidning
Mat och Dryck
Jord & Skog/Jakt
Bil & Däck/Julbord
Jul/vinter

Teknisk information
Skicka färdig annons till: annons@soderkopingsposten.se
Följande format kan hanteras: PDF, JPG och EPS (ej worddokument).
Bilder: Ska vara högupplöst i JPG-format, minst 170 dpi och CMYK (ej RGB).
Färger: Ska vara CMYK (ej PMS eller RGB-färg). Svart färg ska endast bestå av svart (CMYK 0,0,0,100),
ej 4-färgsvart.
Typsnitt: Ska vara inkluderade eller vektoriserade enligt formatet ovan.
Tryckfärdigt annonsmaterial: Lämnas med fördel som tryckoptimerad pdf-fil enligt ovanstående information.
Vid frågor: Vänligen kontakta Mikael på telefon 0709-74 01 99.

Exempel på våra samarbeten och initiativ
Guldkant i Söderköping: Vi är huvudsponsor till den ideella föreningen som sätter guldkant på äldre och
ensamma människors vardag. Vi skänker bl. a. 50 kr per såld annons. År 2020 samlade vi in totalt 21 750 kr.
ED Söderköpings Stadslopp: Vi är mediapartner till loppet som blir en folkfest den 16 juni 2021.
Vikbovändan: Vi är mediapartner till det natursköna loppet som äger rum den 7 augusti mellan gårdarna på Vikbolandet.
Jag gillar att handla lokalt: Vi är initiativtagare och arbetar för en levande stad. Alla som bär knappen får
erbjudanden från flera butiker i Söderköping. Bär knappen du också för att visa att du gillar att handla lokalt.
Cooperate Coffice i Söderköping: Vi är supportföretag sedan starten 2018. För oss är det självklart att stötta Coffice
som är en möjlighet till nätverk, företagsutveckling och samarbeten inom det lokala näringslivet i regionen.
NyföretagarCentrum Söderköping: Vi är samarbetspartner och vill medverka till ett positivt företagsklimat för ännu
flera framgångsrika företag i Söderköping.
Söderköpings Konstpromenad: Under sommaren och hösten 2020 har åtta elskåp utmed Åpromenaden målats om
till konstverk av lokala konstnärer. Ett initiativ som vi genomfört i samarbete med E.ON och Söderköpings kommun.

Kontakta oss
Söderköpings-Posten
Storgatan 2
614 30 Söderköping
Telefon: 0121-421 35
Mobil: 0705-50 53 33
annons@soderkopingsposten.se
www.soderkopingsposten.se

Ansvarig utgivare:
Åke Serander
Grafisk produktion
Mikael Karlsson
Reportage/mediasäljare
Daniel Serander
Tidningen är religiöst och
partipolitiskt obunden.

Gruppförsändelse till hushåll i Söderköping,
Valdemarsvik och på Vikbolandet. Via tidningsställ
i Norrköping. Upplaga om 22 000 exemplar.

