METRO SOMMAR: GÖTEBORG
Metro ger ut ett exklusivt sommarnummer av tidningen vid två tillfällen
under juli månad i Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund.

UTGIVNING

MÅLGRUPP
OCH PRODUKT

Under två tillfällen i juli månad
kommer Metro ge ut en mer exklusiv
sommarvariant av tidningen i
Stockholm, Göteborg och Malmö/
Lund. En utgåva kommer
distribueras vid två tillfällen,
den 11 juli och 25 juli. Vi erbjuder
möjligheten att byta annonsmaterial
till den andra utgivningsdagen.

DISTRIBUTION

Precis som ordinarie Metro är
målgruppen de aktiva och urbana
storstadsmänniskorna där vi även
adderar en dimension för de ickebofasta läsarna som är på sommarsemester i våra tre största städer.
För att göra utgåvorna extra attraktiva, både för läsarna såväl som för
annonsörerna, kommer tidningarna
att tryckas på en högre papperskvalitet än ordinarie Metro.

INNEHÅLL
Utgåvan kommer att ha fokus på
trender, aktualiteter, tips och vad
som händer i respektive stad under
sommaren. Det kommer även att
finnas sidor på engelska för att
tilltala en växande skara internationella turister som besöker våra
svenska storstäder.

Metros Sommartidning kommer
att distribueras via majoriteten av
utomhusställen i de centrala delarna
av Stockholm, Göteborg och Malmö/
Lund. Cirka 50 stycken av våra
professionella handutdelare med
lokalkännedom delar ut tidningen
på gågator, torg, restauranger,
caféer och parker i anslutning till
varje utgivningsdag för att maximera
utdelningen och visibiliteten.
Om vädret tillåter förflyttas en del av
distributionen till populära badplatser.
Kort sagt – tidningen kommer
att distribueras där våra läsare
befinner sig.

PRISLISTA METRO SOMMAR GÖTEBORG
FORMAT
SPALT MM
UPPSLAG
HELSIDA
HALVSIDA
KVARTSIDA
SAMPLING
RUBRIK MOTOR
RUBRIK NÖJE
RUBRIK RESOR
RUBRIK UTBILDNING
RUBRIK PLATS

MM
530X370
254X370
254X182
125X182
3 TIMMAR

SOMMARPRIS
41:-/spmm
140.832:74.122:40.767:20.754:1.800:-/PERSON

-

27:-/spmm
32:-/spmm
39:-/spmm
37:-/spmm
57:-/spmm

Alla priser exklusive moms. För priser på begärda
placeringar, kontakta din Metrosäljare

FAKTA

60
pappg
e

r!

UPPLAGA: Cirka 60.000 ex per utgivningsdag.
FORMAT: Som ordinarie Metro.
PAPPER: Förbättrad papperskvalitet 60g.
HANDUTDELARE: Cirka 50 stycken per utgivningsdag.
DEADLINE FÖR ANNONSMATERIAL:
4 Juli klockan 12:00 för båda utgåvorna.
Bokningsstopp är fredag 29 juni kl 12.00.
För mer information och bokning kontakta din Metrosäljare:
Göteborg: 031-743 81 00

www.metrobusiness.se

