Just 4 Foodies

MÄSSMAGASIN

Annonsera i Mässtidningen
inför Fastfood & Café och Restaurangexpo
Inför Fastfood & Café och Restaurangexpo i Göteborg 11-12 september återkommer mässmagasinet Just 4 Foodies.
Det skickas till besökarna några veckor innan mässan slår upp sina portar och delas självklart även ut till besökarna
på plats.
Vi kommer lägga ännu mer fokus på er utställare. Ni får större möjligheter att synas med er logga på mässkartan och
i utställarförtäckningen, samma sidor trycks även upp till besökarna som guide på mässan. Ni kan annonsera med
traditionella annonser och ni har även möjlighet att få en artikel skriven om er av våra erfarna redaktörer.
Nyhet! Vi erbjuder även digital spridning av era artiklar. Från mässans hemsida annonserar vi i sociala medier och i
mässans nyhetsbrev för att locka läsare till just er artikel.
Välkommen som annonsör!

Tidningen innehåller:
• Konferensprogram
• Utställarförteckning
• Mässkarta
• Utställarartiklar
• Kommunikations från
utställare och partners,mm.

KONTAKT
Annonsbokning:
Informa AB
08-34 03 02
david@informa.se

Mässtidning
Sociala medier
Nyhetsbrev

Native

@

@

KÖP EN ARTIKEL
En redaktör från Informa studio leder arbetet och tar fram en artikel tillsammans med er. Den publiceras
som en helsida eller ett uppslag i tidningen. Som en bonus publiceras även er artikel på mässans hemsida, sprids i nyhetsbrevet och sponsras ut i sociala medier. Målgrupperna i sociala medier består främst av
tidigare mässbesökare samt Besökslivs läsare och följare.

Helsida: 25 000 kr

215 x 280 mm (+ 3mm utfall)

Uppslag: 41 000 kr

430 x 280 mm (+ 3mm utfall)

LOGO BOOST
Förstärk er synlighet i utställarförteckningen/hall-

ANNONSPRODUKTION

kartan genom att lägga in er logotype (se nedan):

Pris 3 900 kr

Har du inte tid eller möjlighet att producera grafiskt materi-

OBS! Begränsat antal. Först till kvarn gäller.

din annons. Vi kan erbjuda projektledning, copywriting och

al? Informa studio hjälper dig gärna med formgivningen av
formgivning. Hör av dig vid intresse!
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Annonsör AB
kundservice@annonsor.se
www.annonsor.se

LOGGA
Annonsör AB
kundservice@annonsor.se
www.annonsor.se

LÄGG TILL EN ANNONS I BESÖKSLIV
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När du köper en annons i mässtidningen kan du samtidigt

E

välja att boka ett införande av samma format i valfri utgåva
av tidningen Besöksliv. Hör av dig för prisbild!

ANNONS I MÄSSTIDNINGEN:
FORMAT

PRISLISTA
Format Format

Storlek (bredd x höjd)

Pris (ex moms)

1. Åttondel

87 x 55 mm

5 400 kr

2. Kvartssida (stående)

87 x 115 mm

9 000 kr

3. Halvsida (stående)

87 x 235 mm

15 000 kr

4. Kvartssida (liggande)

179 x 55 mm

9 000 kr

5. Halvsida (liggande)

179 x 115 mm

15 000 kr

6. Helsida (utfall)

215 x 280 mm (+ 3 mm)

25 000 kr

7. Baksida

215 x 250 mm (+3 mm)

30 000 kr

8. Uppslag (utfall)

430 x 280 mm (3 mm)

41 000 kr

KONTAKT
Annonsbokning:
Informa AB
08-34 03 02
david@informa.se
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