Magasinet om norrländska mötesplatser

”Med vår tidning får
du som annonsör
möjligheten att
samverka med det
starkaste varumärket
inom mässområdet
i Norrland”

20% rabatt

Annonsera i
Möten i Norr nr 3

om du bokar annonser
för två nummer
(Gäller annonser i
samma format.)

Första numret av Nolias magasin Möten i Norr publicerades maj 2016 och mottagandet var mycket positivt. Tidningen skickades ut till Nolias kunder, företag
inom mötesbranschen och delades ut på mötesplatserna Euromine Expo, Stora
Nolia och Load Up North. Den 16 november publicerar vi nr 3 av Möten i Norr
med temat framtidens mötesplatser. Vi hoppas du vill synas där med oss.

M

öten i Norr är Norrlands första tidning
från ett ledande mäss- och eventbolag.
Tidningen har samma mål som Nolia AB:s övriga
verksamhet – att stärka och utveckla Norrland
genom möten. Nu vill vi att du är med och
utvecklar Norrland tillsammans med oss.
Möten i Norr ges ut två gånger per år och har
en upplaga på 8000 exemplar. Tidningen distribueras till Nolias kunder, alla kontor i Norroch Västerbotten, samarbetspartners, aktörer
inom mötes-, event-, mässbranschen, till
beslutsfattare i Norrland och till media.
Tidningen finns med på alla våra mötesplatser,
inte minst en av Skandinaviens största årligen
återkommande mässa, Stora Nolia med drygt
100 000 besökare.

En publikation av Nolia AB

I magasinet lyfter vi intressanta ämnen och
företeelser inom möten och event. Vi vill
lyfta goda exempel, starka personligheter och
organisationer eller företag som gör skillnad.
I tidningen kommer vi berätta om mötesplatsernas styrka och förmåga att utveckla och
stärka Norrland. Möten i Norr är till för att göra
Norrland bättre, mer intressant och ännu mer
attraktivt.
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Mått, tider & priser - Möten i Norr
Utgivning & aktuella teman 2017/18
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Magasinet om norrländska mötesplatser

20% rabatt

om du bokar annonser
för två nummer
Annonsera i tidningen
från Norrlands största
mäss- och eventaktör

(Gäller annonser i
samma format.)

En publikation av Nolia AB

Nr
3

Tema
Bokningsstopp
Framtidens
mötesplatser

Materialstopp
3 november

Utgivning
16 november
10 april

4

Annons och priser
Storlek
Uppslag
1/1
1/2 stående
1/2 liggande
1/4 stående

(B x H)
420 x 297
190 x 270
133 x 190
190 x 133
93 x 133

Utfallande
430x307
220 x 307
-		
-		
-		

Pris (ex moms)
23 900kr
13 900 kr
7 900 kr
7 900 kr
4 900 kr

Placeringstillägg 10% för första annonssida och baksida.
Reklamskatt: 8% tillkommer.

1/1

Distribution
1/2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nolias samarbetspartners inom mässbranschen
Alla kontor i Norr- och Västerbotten
Beslutsfattare i Norrland.
Till arrangörer av mässor, event och kongresser
Viktiga besöksgrupper
Inköpare
Tidningställ på Nolias mötesplatser (inkl. Stora Nolia)
Nolias konferensanläggningar i Piteå och i Umeå.
Digitalt magasin på nolia.se
Nolias nyhetsbrev

Tekniska fakta

1/2

1/4

1/4
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Utgivning
Upplaga
Format
Upplösning
Antal sidor

2 gånger per år
8000 ex
210x297
300 ppi
24

