
MOTALA TURISTMAGASIN 2023

Missa inte chansen att synas i Motalas finaste magasin! Den lyxiga tidningen som släpps en 
gång om året är en inspiration för besökaren både inför och under själva besöket. Även hos 
Motalabor är intresset stort för det lokala utbudet. Motalamagasinet kommer att 
distribueras till påskhelgen.

Var syns jag? 
Magasinet sprids via Tillväxt Motala till lokala aktörer, våra arton InfoPoints, övriga 
broschyrställ i kommunen och finns i den sommaröppna turistinformationen. Via 
Turistbyråshopen exponeras materialet i flera ställ runt om i Sverige, bland annat i Linköping, 
Norrköping, Örebro och Stockholm. Produkten går också att läsa digitalt på motalasjostad.se 

Upplaga: 20 000 exemplar

Kortfattat
- Lyxigt och inspirerande sammanhang att synas i
- Bred målgrupp
- Når även långväga turister
- Brett spridningsområde
- Ett magasin som lever under många månader till skillnad från dagstidningar

Ta en titt på förra årets magasinet här:
https://issuu.com/tillvaxtmotala/docs/motala_turistmagasin_2022



ANNONSPRISER I MAGASINET

PRISER
Helsida 15 300 kr* 
Halvsida 9 400 kr
Kvartsida 5 400 kr
Åttondel 3 300 kr

DATUM
20/2 Bokningsstopp annons 
23/2 Sista datum att lämna in färdig annons
April Utgivning till påskhelgen

VIKTIGT
Priser exklusive moms. Annonsmaterialet förutsätts vara i tryckbart format vid 
leverans. MAX 2 KORREKTURER. Därefter 300 kr / korrekturomgång

* Vi bjuder på en annonsmodul i våra kartor vid köp av en helsideannons
(värde 2 300 kr).



EXEMPEL PÅ ANNONSER

Halvsideannons

 Kvartssida

 Åttondel

Helsideannons



ANNONSPRISER I GUIDE I MAGASINET / ANNONS I KARTOR

Hur syns jag?
Med en presentation av ditt företag med beskrivning på 200 
tecken, bild och kontaktuppgifter. Alla rutor har samma 
utformning, se exempel här bredvid på hur den ser ut i print.

Magasinets guidesidor samlar tips på företag som erbjuder 
boenden, mat, upplevelser med mera. 

Kortfattat
- Pitcha din verksamhet. 
- Samlingssida i turistmagasinet 

Pris
2 300 kr

Datum 
20/2 Bokningsstopp annons 
23/2 Sista datum annonsmaterial 
April Utgivning till påskhelgen



KARTOR

Hur syns jag? 
Turistkartan tillverkas i modellerna handkarta och rivkarta. Båda kartorna är 
populära bland besökare. Handkartan sitter i broschyrställ och är enkel att ta 
med. Rivkartan ligger bland annat på boendeanläggningar, är lätt att dra av 
och enkel att märka ut rutter på. Den har en stor åtgång under Vätternrundan.

Du får en annonsyta på 50x55 mm där du har fria händer att utforma ditt 
budskap. Annonsen ligger intill kartan. Kartan innefattar översiktskarta över 
kommunen, centrala Motala, Motala centrum och Borensberg 

Upplaga på handkarta: 30 000 exemplar
Upplaga på rivkarta:     10 000 exemplar

Kortfattat
- Populär karta för turister i planeringsstadiet
- Passar även bra för internationella gäster



ANNONS I KARTOR

PRIS
En annonsmodul samt kartmarkör. 
Storlek per modul: 50 x 55 mm. 

1.995 kr

DATUM
5/3 Bokningsstopp annons 
8/3 Sista datum annonsmaterial 
April Utgivning 



PAKETPRISER

Liten 4 200 kr

Spara 800 kr. Det här ingår:

• Åttondels annons i magasinet

• En modul på kartorna.

Mellan 6 700 kr

Spara 1000 kr. Det här ingår:

• Kvartssida annons i magasinet

• En modul på kartorna.

Stor 15 300 kr

Spara 2 300 kr. Vid bokning av en helsida i Motalamagasinet bjuder vi på en annonsmodul i kartorna!



KONTAKTUPPGIFTER

Lotta Bengtsson
0141-10 12 06
lotta.bengtsson@tillvaxtmotala.se

Annonsmaterialet förutsätts vara i tryckbart format.                                       
MAX 2 KORREKTUR. Därefter 300 kr / korrekturomgång                                       
Priser exklusive moms.

Magasin och kartor produceras av Tillväxt Motala AB i samarbete 
med By Wind som sätter magasinet. Om du inte har en 
tryckfärdig annons kan du ta hjälp av By Wind, vi kan förmedla 
kontakt.

mailto:lotta.bengtsson@tillvaxtmotala.se
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