The Scandinavian Property Magazine
Find Your Dream Home Under the Sun
From Scandinavia to Southern Spain - We are with you all the way!

Kontakt skandinavene i deres hjemland!
Det populære magasinet Solkysten lanserer et nytt
skandinavisk magasin - Sol Property Magazine
Eiendomsbransjen er i sterk vekst, og ifølge publiserte data er en stor prosent av
kjøperne skandinaver. På bakgrunn av dette har Solkysten lansert et nytt magasin,
Sol Property Magazine, som er rettet mot boligmarkedet og spesielt eiendomsmeglere
og andre selskaper som er involvert i kjøp og salg av eiendom.
Dette flotte magasinet vil bli presentert til skandinavene i deres hjemland og på
eiendomsmesser rundt om i Europa. Vi starter dette nye prosjektet med en kampanje
som er avgjørende dersom man ønsker å inngå i tilbudet som er tilgjengelig for
skandinavene.

Distribusjon og opplag
Sol Property Magazine vil bli trykket i et opplag på 10 000 eksemplarer annenhver
måned. Distribusjonen vil hovedsakelig foregå i Sverige, Danmark og Norge.
Nedenfor er mer detaljer for distribusjonspunktene.
Danmark: 10 golfklubber på Fyn, Ålborg, København, Vejle og Bornholm.
Sverige: Golfklubb i Stockholm.
Norge: Oslo.
Spania: Golfbaner, utvalgte restauranter, klinikker og andre attraktive steder,
samt naturligvis hos annonsørene.
Utstillinger og messer: Sol Property Magazine vil være til stede på store messer
og utstillinger om «eiendom i utlandet» som holdes rundt om i Europa. Spør oss om
en liste over messer i 2016.
Velg det beste alternativet for å kontakte potensielle skandinaviske kjøpere som
er på utkikk etter bolig i sørlige strøk. Dette er en unik mulighet til å promotere eiendommer til en meget gunstig pris – uten å måtte tenke på trykk og distribusjon!

Innhold
Sol Property Magazine inneholder blant annet rapporter om dagens eiendomsmarked,
golfbaner, restauranter, reiser og utflukter for å gi våre lesere omfattende kunnskap om
deres andre hjemland.
For mer information kontakt Tania Bertelsen på 686 361 149 eller e-mail
tania@solkysten.eu
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Advertising Rates 2016
2/1 (double) page

454 x 305 mm
480 x 335 mm + 3 mm bleed

1.485€

1/1 page

214 x 305 mm
240 x 335 mm + 3 mm bleed

990€

2/3 page

140 x 305 mm

790€

1/2 page

214 x 150 mm (horizontal)
105 x 305 mm (vertical)

575€

1/3 page

67 x 305 mm

470€

1/4 page

214 x 74 mm (horizontal)
105 x 150 mm (vertical)

345€

Back Cover

240 x 335 mm + 3 mm bleed

1.500€

214 x 305 mm
1.200€
240 x 335 mm + 3 mm bleed			
		
Inside back cover
214 x 305 mm
1.100€
240 x 335 mm + 3 mm bleed		

Inside front cover

Cover 		
Listing modules

(consult)

Foto 68 x 44 mm + 22 words

82€

Would you prefer an advertorial about your company or project? No problem!
Please contact us for prices.

Please send all adverts in PDF, jpg. or tiff. in 300 dpi and CMYK. Adverts that have bleed should
include crop marks.. Send the files by mail or wetransfer to publi@solkysten.eu
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