
LOCKA FLER KUNDER MED ÅLAND GUIDE
Åland Guide riktar sig till turister, besökare och alla ålänningar. I samarbete med 
våra annonsörer erbjuder vi mer än 100 sidor intressant läsning om allt som finns 
att uppleva på Åland. Vi ger de bästa tipsen på aktiviteter, sevärdheter, utflykter, 
mat och dryck, shopping, nöjen och evenemang!
 

VISA ATT DU FINNS
Boka en annons i populära Åland Guide och berätta vad just du erbjuder! Guiden 
har en upplaga på 100.000 exemplar och finns på hela Åland och ombord på far-
tygen, året runt. I år finns Åland Guide även i Ålandsappens innehåll för turister. 
Redan i maj kan du läsa den digitalt på aland.com!

Nu laddar vi för en bra säsong med många besökare i vårt vackra örike!

Boka din annons  
i guiden alla läser!

ANNONSPRISER 
OCH FORMAT

HELSIDA 
(utfallande)

140x200+ 5 mm

2950 euro

HELSIDA 
(ej utfallande)

125x185

2950 euro

HALVSIDA
Liggande

125x90 mm

1875 euro

HALVSIDA
Stående

60x185 mm

1875 euro

KVARTSIDA
Stående

60x90 mm

980 euro

KVARTSIDA
Liggande

125x42 mm

980 euro

Priser exklusive moms. Kostnader 
för annonsproduktion och översätt-
ningar tillkommer. Reservation för 
prisändringar orsakat av prisändring 
från leverantörer.

ANNONSMATERIAL
Upplösning på bilder 300 DPI. 
Placering av text eller grafik på 
utfallande helsidor bör ej placeras 
närmare kanterna än 12 mm.

Färdiga annonsorginal levereras 
som högupplöst PDF med färdigt 
översatt språkversioner senast 
17.4 till jessica@vibb.ax. 

ANNONSBOKNING
Simon Nurme, tel. 0457 345 7880, simon@vibb.ax

DEADLINES
Bokning senast 17 mars.
Material senast 30 mars. 
Heloriginal senast 17 april.

10 %
boka tid

igt-rabatt 

före 1 februari!

Åland Guide, Aland.com och Åland Travel Magazine drivs av Vibb och är ett uppslagsverk 
för allt som händer och sker på Åland. Här är läsarna och de åländska företagen våra 
viktigaste källor. Kontakta redaktionen på tel. 525 875 eller e-post info@aland.com.

SVENSKA – FINSKA – ENGELSKA


