Finfina erbjudanden
för dig som är medlem
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 ser ni på vår hemsida.

Extra förmånliga annonspriser
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 15 500 ex till alla brevlådor i tidningens ordinarie
spridningsområde. (gäller ej juli).
Kontakta Fagersta-Postens annonsavdelning
för information och bokning.
Madeleinde Holmqvist 0223-466 01
Peter Lindqvist
0223-466 02

Annonsera i handla
lokalt under 2016 och
var med att stärka den
lokala handeln.

Profilannons till
över 66% rabatt!
En total vinstsumma på över
75 000 som de får handla
för i deltagande butiker

Halva priset
på en annons
i valfri storlek
Gäller en annons på lokala sidor i
Fagersta-Posten eller på webben
fagersta-posten.se, max 1 st / kalenderår.
Mejla Fagersta-Postens annonsavdelning på annons@fagersta-posten.
se för att ta del av detta erbjudande.

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

Specialpris
Gäller endast för placering textsida samt de
aktuella datumen och storlekarna.
Helsida 248x372 ord. pris 37 632:9 800:Halvsida 248x178 ord. pris 20 928:5 700:Halvsida 122x360 ord. pris 20 928:Kvartsida 122x178 ord. pris 10 464:Kvartsida 248x88 ord. pris 10 464:8-del sida 122x88 ord. pris 5 232:16-del sida 122x43 ord. pris 2 616:-

5 700:3 300:3 300:2 100:1 300:-

50% rabatt
på en helårsprenumeration av
Fagersta-Posten
Ring kundcenter på
0223-466 05 och uppge
ert medlemsnummer.
Gäller endast medlemmar i tidningens
ordinarie spridningsområde som inte haft en
prenumeration de senaste 3 månaderna.
Läs mer under promedia.se/villkor

Provläs
Fagersta-Posten
en månad gratis
Som ny medlem kan du provläsa
Fagersta-Posten helt kostnadsfritt. Ring
kundcenter på 0223-466 05 och uppge
ert medlemsnummer.
Gäller endast nya medlemmar i tidningens ordinarie
spridningsområde som inte haft en prenumeration de
senaste 3 månaderna. Läs mer under promedia.se/villkor

