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

Kontakta skandinaver i deras hemländer!
Den välkända tidningen Solkusten presenterar en ny
skandinavisk tidning - Sol Property Magazine
Fastighetsbranschen växer snabbt och enligt de publicerade uppgifterna är en stor
andel av köparna skandinaver. Därför har tidningen Solkusten lanserat en ny tidning
som heter Sol Property Magazine, ägnad åt fastighetsmarknaden.
Den riktar sig till mäklarbyråer och företag som ägnar sig åt fastighetsaffärer.
En fantastisk tidning som kommer att nå skandinaverna i deras hemländer och vid
olika fastighetsmässor runt om i Europa.
Vi inleder detta nya projekt med en kampanj som är nödvändig
om man vill ingå i det utbud som är tillgängligt för skandinaverna.

Distribution och upplaga
Sol Property Magazine kommer att publiceras i en upplaga på 10 000 exemplar varannan månad. Distributionen kommer främst att ske i Sverige, Danmark och Norge.
Nedan listas distributionsställena.
Danmark: 10 SIM-golfklubbar i Fyn, Ålborg, Köpenhamn, Vejle, Bornholm.
Sverige: Golfclub Stockholm.
Norge: Oslo.
Spanien: Golfbanor, utvalda restauranger, kliniker och andra attraktiva platser
samt, naturligtvis, annonsörernas lokaler.
Utställningar och mässor: Sol Property Magazine kommer att vara närvarande vid de
stora mässorna och olika utställningar om ”fastigheter i utlandet” runt om i Europa. Be
oss om en lista över de mässor som hålls 2016.
Välj det bästa alternativet för att kontakta potentiella skandinaviska köpare som
letar efter bostad i söder. Detta är ett unikt tillfälle att sprida information om era fastigheter till ett mycket förmånligt pris, utan att behöva tänka på tryck och distribution!

Innehåll
Sol Property innehåller bland annat reportage om den aktuella fastighetsmarknaden,
golfbanor, gastronomi, resor och utflykter. Vi ger våra läsare omfattande kunskap om
sitt andra hemland.

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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