
Här har vi listat några fina erbjudanden som är speciellt framtagna  
i samarbete med Fagersta-Posten till dig som är medlem i Företagarna. 
Fler medlemsförmåner finns på vår hemsida. 

Extra förmånliga annons-
priser vid totalutdelning 

Annonsera i ”Handla lokalt”  
under 2021 för att stärka  
den lokala handeln

50% rabatt på en helårs-
prenumeration av Företag 
Komplett på Fagersta-Posten

Specialpris

Finfina erbjudanden  
för dig som är medlem

Som medlem i Företagarna Norra Väst-
manland får du annonsera till otroligt för-
månliga priser vid totalutdelning. En gång  
i månaden delas Fagersta-Posten ut i 
13 000 ex till alla brevlådor i tidningens 
ordinarie spridningsområde.  
(Gäller ej februari, juli och augusti).

Kontakta Fagersta-Postens annons-
avdelning för information och bokning.
Peter Lindqvist 0223-466 02 eller  
mejla peter.lindqvist@bonniernews.se

En total vinstsumma  
på över 75 000 som  
de får handla  
för i deltag - 
an de butiker.

Beställ via:  
fagersta-posten.se/kampanj/foretagarna

Erbjudandet gäller t.o.m.
21 12 15 och gäller endast för 
medlemmar i Företagarna 
och inom tidningens ordi-
narie spridningsområde som 
inte haft en prenumeration 
de senaste två månaderna. 
Kampanjen är tidsbestämd.

Läs mer på  
bonniernewslocal.se/villkor

Helsida 248x372 ord. 13              400 kr 8 840 kr 

Halvsida 248x178 ord. 7 750 kr 5 050 kr

Halvsida 122x360 ord. 7 750 kr 5 050 kr

Kvartssida 122x178 ord. 4 850 kr 3 230 kr

Kvartssida 248x88 ord. 4 850 kr 3 230 kr

8-dels sida 122x88 ord. 3 125 kr 2 075 kr

Modul 22 80x88 ord. 2 150 kr 1 450 kr

Gäller endast för placering textsida samt  
de aktuella datumen och storlekarna.

Finfina erbjudanden  
för dig som är medlem

Extra förmånliga annons-
priser vid totalutdelning
Som medlem i Företagarna Norra Västmanland 
får du annonsera till otroligt förmånliga priser 
vid totalutdelning. En gång i månaden delas 
Fagersta-Posten ut i 13 000 ex till alla brev-
lådor i tidningens ordinarie spridningsområde. 
(Gäller ej juli).

Kontakta Fagersta-Postens annonsavdelning 
för information och bokning.

Peter Lindqvist 0223-466 02
eller mejla peter.lindqvist@mittmedia.se

NORRA VÄSTMANLAND
i samarbete med handlare och Fagersta-Posten

Vill du veta mer:
Magnus Torsell 070-899 96 80

Här har vi listat några några fina erbjudanden som är speciellt framtagna 
i samarbete med Fagersta-Posten till dig som är medlem i Företagarna. 
Fler medlemsförmåner finns på vår hemsida.

Specialpris
Gäller endast för placering textsida samt de 
aktuella datumen och storlekarna.

Helsida 248x372 ord. 13 400:-  8 840:-

Halvsida  248x178 ord. 7 750:- 5 050:-

Halvsida  122x360 ord. 7 750:- 5 050:-

Kvartssida  122x178 ord. 4 850:- 3 230:-

Kvartssida  248x88 ord. 4 850:- 3 230:-

8-dels sida  122x88 ord. 3 125:- 2 075:-

Modul 22 80x88 ord. 2 150:- 1 450:-

50% rabatt 
på en helårsprenumeration av  
komplettpaketet på Fagersta-Posten

Beställ via fagersta-posten.se/
kampanj/foretagarna. 

Erbjudandet gäller t.o.m. 
201231, endast medlemmar 
i Företagarna och inom 
tidningens ordinarie sprid-
ningsområde som inte haft 
prenumeration senaste två 
månaderna. 

Kampanjen är tidsbestämd. 
Läs mer på mittmedia.se/
villkor

Annonsera i ”Handla lokalt” under 
2020 för att stärka den lokala handeln

En total vinstsumma 
på över 75.000 
som de får 
handla för i 
deltagande 
butiker.

Finfina erbjudanden  
för dig som är medlem

Extra förmånliga annons-
priser vid totalutdelning
Som medlem i Företagarna Norra Västmanland 
får du annonsera till otroligt förmånliga priser 
vid totalutdelning. En gång i månaden delas 
Fagersta-Posten ut i 13 000 ex till alla brev-
lådor i tidningens ordinarie spridningsområde. 
(Gäller ej juli).

Kontakta Fagersta-Postens annonsavdelning 
för information och bokning.

Peter Lindqvist 0223-466 02
eller mejla peter.lindqvist@mittmedia.se

NORRA VÄSTMANLAND
i samarbete med handlare och Fagersta-Posten

Vill du veta mer:
Magnus Torsell 070-899 96 80

Här har vi listat några några fina erbjudanden som är speciellt framtagna 
i samarbete med Fagersta-Posten till dig som är medlem i Företagarna. 
Fler medlemsförmåner finns på vår hemsida.

Specialpris
Gäller endast för placering textsida samt de 
aktuella datumen och storlekarna.

Helsida 248x372 ord. 13 400:-  8 840:-

Halvsida  248x178 ord. 7 750:- 5 050:-

Halvsida  122x360 ord. 7 750:- 5 050:-

Kvartssida  122x178 ord. 4 850:- 3 230:-

Kvartssida  248x88 ord. 4 850:- 3 230:-

8-dels sida  122x88 ord. 3 125:- 2 075:-

Modul 22 80x88 ord. 2 150:- 1 450:-

50% rabatt 
på en helårsprenumeration av  
komplettpaketet på Fagersta-Posten

Beställ via fagersta-posten.se/
kampanj/foretagarna. 

Erbjudandet gäller t.o.m. 
201231, endast medlemmar 
i Företagarna och inom 
tidningens ordinarie sprid-
ningsområde som inte haft 
prenumeration senaste två 
månaderna. 

Kampanjen är tidsbestämd. 
Läs mer på mittmedia.se/
villkor

Annonsera i ”Handla lokalt” under 
2020 för att stärka den lokala handeln

En total vinstsumma 
på över 75.000 
som de får 
handla för i 
deltagande 
butiker.

I samarbete med handlare och Fagersta-Posten

Vill du veta mer kontakta Magnus Torsell på 070-899 96 80


