
Vibb är utgivare och finansierar magasinet  
genom annonser. Över sättningar, faktagranskning  
och distribution i samarbete med Visit Åland. 
Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av 
prisändringar från leverantörer.

FAKTA
Upplaga  20 000 ex

Språk svenska, finska, och engelska  
 i separata upplagor

Format 210x280 mm (magasin)

Sidantal 80

Distribution Visit Ålands kanaler,   
 mässor, kryssningsfartyg,  
 turistinformationer i Finland  
 och Sverige, buss- och rese- 
 arrangörer (rederiernas  
 resekontor) samt digital  
 marknadsföring.

ANNONSPRISER
Format  

Sid 2 (helsida) 3750€ 
Sistasidan (helsida) 3500€ 
Helsida 2750€ 
Halvsida 1550€ 
Kvartssida 850€

Alla priserna är exkl. moms.

UNDERLAG OCH LEVERANS
Deadline för leverans av annonsunderlag för 
produktion hos Vibb: 4 november 2022.

Deadline för leverans av färdiga annonser:
30 november 2022. 

Färdigt formgivna annonser levereras som  
hög upplöst PDF till jessica@vibb.ax 

Annonsen bör ha färdigt översatta 
språkversioner, svenska, finska och engelska. 
Döp tryck-filerna med företagets namn och 
språk. All text, bild och grafik i cmyk.  
Upp lösning för bilder 300 ppi, 150 l/tum. 

ANNONSBOKNING
Deadline för bokning av annonsplatser:  
29 oktober 2022. 

Kontakta:
Simon Nurme 
Tel. +358 18 525 866, simon@vibb.ax

Nu påbörjar vi jobbet med nästa uttgåva av Åland Travel  
Magazine inför säsongen 2023.

Detta populära magasin har efterfrågats av branschföretagen  
inom resenäringen och dess syfte är att locka turister och besökare 
till Åland. Magasinet ges ut på svenska, finska och engelska. Det 
distribueras bland annat via buss- och researrangörer, mässor, 
Visit Åland, digital marknadsföring och på fartygen som trafikerar 
Åland. Vi satsar fortsättningsvis på inspirerande bilder och texter 
med Åland som resmål i fokus. 

Nästa utgåva kommer i januari 2023.

VI SÄLJER IN ÅLAND

Vill du också vara med?

Vill du vara med och annonsera? Mejla simon@vibb.ax så hjälper jag dig!  
Om du vill läsa magasinet från 2022 kan du besöka aland.com/broschyrer

Annonsera i  Åland Travel  Magazine  
2023!

HELSIDA  
210x280  
+ 5 mm utfall

HALVSIDA 
185x125 mm

HALVSIDA 
90x256 mm

KVARTSSIDA 
90x125 mm


