
VILL DU ÖKA DIN KUNDKRETS? 
ANNONSERA I SPF FALUBYGDENS PROGRAM! 

 

SPF Falubygden, Faluns största pensionärsförening, ger ut sina medlemsblad  SPF nytt – fyra 

gånger om året.  Medlemsbladen går till våra över 1.800 medlemmar och läggs dessutom ut på 

Falu lasarett, vårdcentraler, servicehus och biblioteket. 
 

Eftersom våra medlemsblad omfattar verksamheter – månadsmöten, resor, kursverksamhet, 

studiebesök m.m. – som pågår under hela året, behåller medlemmarna denna information och tar 

ofta fram dem för att söka aktuella aktiviteter. De blir därför lästa av många och vid upprepade 

tillfällen. Vi tror därför att en annons i våra program är ett mycket effektivt sätt att nå en grupp 

av äldre, som kan ingå i Er kundkrets. 
 

Text och bilder återges i färg.  Om inte annat överenskommes lämnar annonsören annonsoriginal 

i ett format som är anpassat till önskat annonsutrymme.  Korrektur till en 1/1-sida lämnas i 

storlek A4, 1/2-sida i A5 och 1/4-sida i storlek A6. Om förstoring eller förminskning skulle 

krävas, kan detta ordnas av oss och tryckeriet. Medlemsbladet trycks sedan i A5-format. 
 

 

SPF-Nytt  
Stopp- och distributionstider 2010 

 Annons- o manusstopp Tryckning Distribution 

Vårens 

program 

 

8 februari 
  3-5 mars 

            

Sommarens 

program 

 

  12 april 
   5-7 maj 

Höstens 

program 
26 juli  18-20 augusti 

Vinterns 

program 

  

          1 november 
 

24-26 

november 

 

Annonsutrymme, priser (vi debiterar ingen moms)   
 

Helsida,   c:a 180 x 120 mm (höjd x bredd) kr  900  
Halvsida  c:a   90 x 120 mm /höjd x bredd) kr  500 
Kvartsida,c:a   90 x  60, alt. 45 x 120 mm   kr      300   
 

Vid beställning av fyra annonser i följd erhålles den fjärde annonsen gratis. 
Innehållet behöver inte vara samma i annonsen. 
 

Vi hoppas vårt erbjudande skall vara attraktivt för Ert företag  höra av Er till vår 

kontaktman Allan Magnusson per telefon 023-154 14 eller 070-530 25 11, alternativt epost 

allan.magnusson.dof@telia.com om Ni har några frågor om annonseringen. Prov på tidigare 

utgivna ex. erhålls på begäran.   
 


