Annonsguiden 2022
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

Ta chansen att även synas i vår app när du bokar annons i tidningen!
Till alla hushåll i Söderköping,

Valdemarsvik och på Vikbolandet

www.soderkopingsposten.se

Positiv, personlig och lokal

Upplaga: 22 000 ex

Till alla hushåll i Söderköping,

Valdemarsvik och på Vikbolandet

GULDKANT

Upplaga: 22 000 ex

Sommaren 2021

Söderköpings-Posten
www.soderkopingsposten.se

Lördag 23 oktober 2021

Söderköpings-Posten

Positiv, personlig och lokal

I samarbete med Stadskärneföreningen

, Söderköpings Kommun, Söderköpings

Brunn, Restaurang Bakfickan,

Håll Bar & Kök, Edgards på

Lagnö, Ramunderstaden och

GULDKANT

Lördag 28 augusti 2021

Positiv, personlig och lokal

GULDKANT

GULDKANT

Lördag 20 mars 2021

Söderköpings-Posten

Westerberg Fastigheter

Söderköpings-Posten
Upplaga: 22 000 ex

Positiv, personlig och lokal

Till alla hushåll i Söderköping,

Valdemarsvik och på Vikbolandet

www.soderkopingsposten.se

Tycker du om Söderköpin
gs-Posten?
Då kommer du att älska
vår nya app!
Ladda hem vår nya app från
App Store eller Google Play
utan kostnad, för att ta
del av dagliga lokala nyheter,
se dagens luncherbjudanden,
väderlek, bostäder till salu,
erbjudanden från lokala företag,
busstider, hemestertips och
mycket mer.

Söderköpings-Posten

GULDKANT

Sid 32

RESTAURANG BAKFICKAN Söderköping
Öppettider:

Mån & Tis 11.00-14:30, Ons & Tors 11.00-20:00
Fre 12.00-20:00, Lörd & SÖN 12:00-20:00

Fira påsken hos oss!

EN RESTAURANGU
PPLEVELSE - HEM
MA HOS DIG!
NY MENY VARJE VE
CKA MED LOKALA P
RODUCENTER
FRÅN VIKBOLANDET
MED OMNEJD

MENY & BESTÄLLN
ING:

KANALMAGASINET.S

E/HELGKASSE

0121-800 790

GRATIS
LEVERANS
TILL NORRKÖPING
&
SÖDERKÖPING

OCH PÅSKDAGEN 12-20

BOKA BORD ELLER BESTÄLL TAKEAWAY!
Välkomna!

- 0121-30098

Fira påsken hos oss!

Skärtorsdagen 16-20, Långfredagen,
påskafton
och påskdagen 12-20, Annandag påsk
12-16

BOKA BORD eller beställ takeaway
- VÄLKOMNA!
Mer info och hela menyn på stegeborg.se
- 0121-42002

Sid 6

Allt om kyrkovalet 2021
Sid 22-25

070-830 44 80/08-648 10 00
info@victoriabehandlingscenter.se

RESTAURANG BAKFICKAN Söderköping
ny höstmeny samt pizzor
öppettider:

mån-tis 11-14:30, ons-tors 11-21, fredag
11-22
lördag 12-22, söndag 12-20
välkommen att BOKA BORD på 0121-30098
eller bakfickansoderkoping.se

Mer info och hela menyn
på bakfickansoderkoping.se

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

Magnus är skeppare

Sid 4-5

Sid 6

Skeppsdockans Camping & Vandrarhem
Vid Göta kanal, promenadavstånd
till Söderköping
Korskullens Camping, Stugor & Café
Även Bed & Breakfast i egen stuga,
våfflor, smörgåsar, glass m.m.
Frukost från 11/6
Vi erbjuder även cykeluthyrning

Stegeborgs Hamnkrog
Ny höstmeny

För öppettider eller bordsbokning
se hemsida: stegeborgshamnkrog.se
eller ring 0121-42002
- VÄLKOMNA!

Mer info och hela menyn på stegeborgshamn

krog.se - 0121-42002

RESTAURANG BAKFICKAN Söderköping
välkomponerad sommarmeny!

öppet till 22 varje dag hela sommaren
Musikquiz med fina priser torsdagskv
ällar
För övrig underhållning se hemsida
BOKA BORD ELLER BESTÄLL TAKEAWAY!
Välkomna!

Mer info och hela menyn
på bakfickansoderkoping.se

- 0121-30098

RESTAURANG
CAFÉ - PENSIO

Therése arbetar med
näringslivsutveckling i
Söderköping

Sid 4-5

Ny samhällsbyggnadschef

Välkomponerad sommarmeny!
Öppet till 22 varje dag hela sommaren
För underhållning se hemsida
BOKA BORD eller beställ takeaway
- VÄLKOMNA!
Mer info och hela menyn på stegeborg.se
- 0121-42002

Sid 8

HELTÄCKANDE TANDVÅRD
TILL VETTIGA PRISER!

Vi finns i
Norrköping & Söderköping
att
Välkommen
kontakta oss

Den lilla byrån med
personlig omtanke, respekt
och engagemang

Therese Eklund
Begravningsrådgivare
och Borgerlig officiant

Telefon 010-750 06 65
www.friabegravning.se

Vi hälsar gamla och nya patienter
varmt välkomna till oss

EL

DATANÄT

och företag med installationer

STADSNÄT

TELENÄT

HELTÄCKANDE TANDV
ÅRD
TILL VETTIG
BOKA TID HOS
OSS PÅ: A PRISER!
Vi är anslutna till Försäkringskassan
och
tar emot barn genom landstinget

Mikaela Anton, Klinikchef
Ted Johnsson, Tandläkare

Axvägen 2A, Valdemarsvik
info@valdemarsvikdental.se

Mikaela Anton, Klinikchef

Eddima hjälper privatpersoner

Kulturprisvinnarna
Sid 10

En värdig begravning
Till rimligt pris

NAT - EVENT

Stegeborgs Hamnkrog

Ungdomsråd i Söderköping

Sid 6

TEL: 0121-800 790 WEB: KANALMAGASINE
T.SE

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

Glasstaden Söderköping
Sid 20

Boka på www.soderkopingscamping.se
Tel. 0121-21621 - Varmt välkomna!

BOKA BORD eller beställ takeaway

- 0121-30098

viktiga arbete för äldre

viktiga arbete för äldre

från

300

Stegeborgs Hamnkrog

Gästabudet är äntligen tillbaka

Vårt kontor i Norrköping
söker
jour- och familjehem i ert
område.
Kontakta oss så berättar vi
mer.

KR/PERS

Välkomponerad påskmeny

Välkomponerad påskmeny

SKÄRTORSDAGEN 11-20, LÅNGFREDAG, PÅSKAFTON

Mer info och hela menyn
på bakfickansoderkoping.se

HEL GKASSE

Sid 4

Vill du öppna ditt
hem för ett barn?

Elviras dag i Söderköping

50 kr per såld annons går till Guldkants

ar
älsk

Djurbergs firar 150 år

Pop-Up kultur i
hela Söderköping

Sid 14

GULDKANT

Vi

Sid 10-11

ter

he

ny

Ramunderstaden bygger nytt

GULDKANT

Söderköpings Brunn öppnar

Sid 4

la

loka

De driver urmakeri
och våffleri i S:t Anna

Sid 12-13

50 kr per såld annons går till Guldkants

viktiga arbete för äldre
"Walk and Talk" med Peter

50 kr per såld annons går till Guldkants

Gertrud från
Vikbolandet är
aktuell med ny
spänningsroman

Sid 22

GULDKANT

50 kr per såld annons går till Guldkants

viktiga arbete för äldre

54 000
ex
Rekords
tor
upplaga

Ted Johansson, Tandläkare

0123-107 43

Vi välkomnar både gamla
och nya patienter för vård
av munhälsan

TIDSBOKNING: 0123-107
43
VALDEMARSVIK VD DENTAL Axvägen 2A,
Valdemarsvik
Vi är
anslutna till Försäkringskassan

info@valdemarsvikdental.se

av

LADDSTATIONER

Kontakta oss!
info@eddima.se
011-23 13 70

Läs mer på eddima.se

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

”Ta chansen att även synas i appen
när du bokar annons i tidningen. En
bra möjlighet att förstärka ditt
erbjudande, nå ut till fler nya
kunder och bygga varumärke i ett
lokalt och positivt sammanhang.”

Exempel på hur en
annons ser ut i
appens nyhetsflöde.

I år får du mer när du annonserar
lokalt med Söderköpings-Posten
Självklart vill vi att du som annonsör ska få ut så mycket som
möjligt av din annonsering i Söderköpings-Posten, samtidigt
som vi vill vara med och bidra till ökad samverkan och en
fortsatt positiv utveckling av det lokala näringslivet. Därför
har vi beslutat att alla företag som annonserar för över
20 000 kr exkl. moms i papperstidningen även får synas med
en annons i veckan under hela 2022 i nyhetsappen (till ett
värde av 895 kr/mån exkl. moms).

Appen och tidningen passar bra ihop
Ta chansen att även synas i appen när du annonserar i
tidningen. En bra möjlighet att förstärka ditt erbjudande, nå ut
till fler nya kunder och bygga varumärke i ett lokalt och positivt
sammanhang.

Om appen
Under 2021 lanserade vi nyhetsappen, idag är det ca 3 000
personer som har laddat hem appen och vi har ca 1 000 unika
besökare varje månad som tar del av erbjudanden, lokala
nyheter, samhällsinformation, dagens lunch och tävlingar m.m.
Fler och fler läsare berättar att de uppskattar tillgången till
lokala nyheter dagligen.

Hur fungerar det att annonsera i appen?

Först får ert företag en företagsprofil och ett användarkonto. Ni syns då i appens företagsregister, där vi fyller i
öppettider, kontaktuppgifter och övriga information om er och
vilka tjänster som ni erbjuder. Sedan kan du själv logga in för
att publicera annonser eller så låter du oss hjälpa till, det ingår
i tjänsten. Du väljer själv om du vill ändra innehåll i annonsen
varje vecka, eller om det ska vara samma profilannons som syns
i nyhetsflödet hela tiden.

Övrig annonsering i appen
- Det går även boka annonsabonnemang från 895 kr/mån exkl.
moms. Vänligen kontakta oss för mer information och offert.
- Lägg till en månads annonsering när du bokar
annonsplats i papperstidningen. Pris 895 kr/mån exkl. moms.
- Alla restauranger har möjlighet att synas med sin meny under
dagens lunch. Pris 500 kr/mån exkl. moms.
Tack för att du väljer lokalt producerad marknadsföring hos
oss detta valår.Varmt välkommen med frågor och annonsbokning på telefon 0121- 421 35 eller skicka ett e-post till
annons@soderkopingsposten.se.

Referenskunder

änniskor, säger Lottie Fallman.

”Vi annonserar i Söderköpings-Posten
för att det är det naturliga alternativet
att nå ut till folk i närområdet.
En tidning som når många och vars
arbetssätt stämmer överens med vårt.
Vi är måna om närheten och
kopplingen till det lokala samhället.
Annonseringen är ett sätt att visa
h det är så
trevlig vi
personal,
vilka
är och knyta kontakter för
framtiden.”

Elfarenhet

*

som tar dig längre
Fredrik Blomberg

Östgöta Begravningsbyrå

OM HEMTJÄNSTEN

”Jag har annonserat regelbundet i
minst 15 år. Söderköpings-Posten är
bra att synas i för att nå ut till nya och
Har 85 medarbetare.
2/3 av hemtjänsten i
befintliga kunder
i regionen.
Förändringar
i Söderköping
Söderköpings kommun utförs
Medarbetarna
på tidningen
är trevliga
S:t Anna
församlings
verksamhet
av kommunen. Resten utförs
av privata aktörer.
och ger
bra service. Därför kan
till följd
avalltid
Coronaviruset.
Har kunder i hela kommunen, Generös familjekombi
Sportig crossover
Rymlig
jag varmt rekommendera
andra
från tätort och skärgård till
S:t Anna församling
finns här för dig!
PRIVATLEASINGSöderköping
FR. 3 495 KR/MÅN*
PRIVATLEASING
FR. 3 295 KR/MÅN*
PRIVAT
landsbygden.
Vi
är
övertygade
om
att
det
är
meningsfullt
attannonsera.”
fira gudstjänst och ha
företagare
att
också
INKL. SERVICEAVTAL
INKL. SERVICEAVTAL
INKL. S
Genomför ca 15 000 besök i
månaden. Allt från ett kort besök
till en hel dag.

gemenskap och Svenska kyrkan
i Söderköping
S:t Anna församling har
Ord. pris 3 995 kr/mån
Ord.
pris 4 395 kr/mån

Ord. pris

beslutatJohan
att tillsvidare
genomföra gudstjänster och morgonbön.
Peterson
Söderköping
Anna församling
vill ta sitt ansvar för att hindra och
JohansS:t
Däckservice,
Däckia
fördröja smittspridning. Det innebär att all vår verksamhet, förutom
gudstjänster, morgonbön och förrättningar ställs in tillsvidare. Vi har även
*Kia kan det här med
elektrifierade
bilar (bröd
och är
2018
marknads
ledare på laddbara bil
beslutat
vi inte har nattvard
ochsedan
vin) i våra
gudstjänster.
Enskild
Det kallar Kia elfarenhet.
Ochmöjlighet
den finns
samlad
Kia Niro,viCeed
nattvard finns
att fånu
efter
kontakti laddhybriderna
med präst. Vidare uppmanar
att Sportsw
man inte
kommer till kyrkan
om dig
manlångt
har luftvägsförkylningssymtom.
och XCeed. Populära
laddhybrider
som tar
på el. och
Privatleasa
nu från 2 995 kr/mån
Vidare har Linköpings stift beslutat att ställa in biskopsvisitationen.
Våra kyrkor står öppna för dig och du som känner behov av att samtala,
tända ett ljus eller ta en kopp kaffe är välkommen till S:t Laurentii kyrka,
Mogata kyrka ochKoppargatan
S:t Anna kyrka.
finns personal på plats.
29,Här
Norrköping
Tel: 011-31 17 70. www.tbbil.se
För samtal kan du även kontakta församlingen per telefon 0121-358 00.
Öppet: Mån-fre 9-18, lör 10-15, sön 12-15
I NORRKÖPING
Gudstjänstprogram, öppettider av våra kyrkor, samt kontinuerlig uppdatering
kring vår verksamhet finns att läsa på www.svenskakyrkan.se/soderkoping.

Exempel på företag som annonserar hos oss

TB BIL

NÄRMASTE GALLERIAN!

Erbjudandena gäller ordertecknade bilar t.o.m. 31/12 2020 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning blandad körning Ceed SW Plug-In
Måjanfriden
jorden
följa dig,36
må
himlarna
ge dig inkl.
frid.moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig
Försäljningsstatistik: Vroom
2018 – från
aug 2020.
*Privatleasing:
mån,
månadskostnader
reservdelar och ev. tillval från
ingår intefrid
i priset.
Fordonsskatt
av kunden.ge
Lokala
kan förekomma. Bilarna på bilden ka
Måkund
flodernas
bevara
dig, måbetalas
havsdjupen
digprisavvikelser
frid.

Stor frid omsluter dig. Guds frid omsluter dig.
Psalm 731, Den svenska Psalmboken

Hos oss hittar du mode, mat, inredning och hälsa under samma tak,
precis vid E22. Dessutom fri parkering alla dagar i veckan.
Välkommen!

VARDAGAR 10–20
HELGER 10–18
MIRUMGALLERIA.SE

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 2022.
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
15 700
kr (exkl moms)
175
mm
11 775
moms)
15
490krkr
(exkl
moms)
14.900
kr(exkl
(exkl
moms)

Rabatterat pris gäller vid bokning av minst fyra annonser under 2022.
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
9 900
kr (exkl moms)
85
mm
7 425
moms)
kr(exkl
(exkl
moms)
88.370
690krkr
(exkl
moms)

Rabatterat pris gäller vid bokning av minst fyra annonser under 2022.
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 2022.
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
5 190 kr (exkl moms)

Rabatterat
pris:
		
Rabatterat
pris:

33.139
(exkl
moms)
3892
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 2022.
Se
Se erbjudande
erbjudande
på första
förstasidan.
Erbjudandet gäller även när du bokar din första annons i tidningen.

80x60
mm mm
80
x 60

Lägg till
annonsering
i vår app till
förmånligt pris.
Läs mer på
sidan 2.

Bredd: 			
Bredd:
Höjd: 			
Höjd:
Pris: 				

80 mm
80 mm
60 mm
60 mm
2 230 kr (exkl moms)

Rabatterat
pris:
		
Rabatterat
pris:

11
672
(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 2022.
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 2022.
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
1 199 kr (exkl moms)
4.185
4 350 kr
kr (exkl
(exkl moms)
moms)
899
kr (exkl
moms)
3 262
kr (exkl
(exkl
moms)
3.139
kr
moms)

Rabatterat pris gäller vid bokning av minst fyra annonser under 2022.
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

17 995 kr (exkl moms)
10 495 kr (exkl moms)
6 395 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 2022
Utgivning		

Lör 19 februari
Lör 19 mars		
Lör 23 april		
Lör 28 maj 		
Lör 27 augusti
Lör 24 september
Lör 22 oktober
Lör 19 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
Miljö & Energi/Bostad
Båt & Skärgård
Sommartidning
Valet
Jord & Skog
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: 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 2021 samlade vi in totalt 22 300 kr.
ED Söderköpings Stadslopp: Vi är mediapartner till loppet som blir en folkfest den 21 juni 2022.
Vikbovändan: Vi är mediapartner till det natursköna loppet som äger rum den 6 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: 17 elskåp har blivit konstverk. I samarbete med E.ON och Söderköpings kommun.
Söderköpings-Postens app: Under 2021 startade vi en nyhetsapp där du kan läsa lokala nyheter varje dag kostnadsfritt.
Söderköpings-Postens kulturpris: Till David och Sofie Strenge Wingren för deras insatser med Musik på Brunnen.

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.

