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Boka senast måndag kl 12 innan önskad utgivningsdag. Samtliga priser inkluderar
4-färgstryck, exkl. moms.  Repetition av oförändrad annons inom 4 veckor:
20% rabatt, gäller på ordinarie priser.

TEKNISK INFORMATION BETALNINGSVILLKOR

Manus och bokningsstopp:
måndagar kl 12.00
Bildupplösning: 200 dpi
Max färgmängd: 240%
Annonsformat: pdf, eps
Färgprofil: V-tab ISO coldset, 
hämtas på www.v-tab.se
Tryck: V-tab, Göteborg
 

Materiallämning: 
Skicka ditt material till
annonsmaterial@thn7dagar.se. 
Märk det tydligt med avsändare och 
införingsdag.

Full valuta För dina
annonspengar

1 100% hushållstäckning
Med en annons i Uddevalla 7 dagar 
når du samtliga hushåll i 
Uddevalla kommun. Tidningen 
levereras med VTD:s tidnings-
distribution på torsdagar. Dessutom 
distribueras Uddevalla 7 dagar även 
i tidningsställ på stan, på platser där 
mycket folk är i rörelse.

Låga priser
Våra priser är oslagbart låga – räkna själv på kontakt-
kostnad per hushåll så får du se. En annons i Uddevalla 7 dagar 
ger dig valuta för dina pengar.

Service och lokal annonsproduktion
Vi hjälper dig att göra en säljande annons. Vi har erfarna annons-
makare, en proffsig bildstudio för produktfotografering och modern 
utrustning. Dina annonser produceras lokalt. 

I en lokal tidning blir din annons läst
7 dagar är Uddevallas nya lokaltidning. Vi satsar hårt på lokalt inne-
håll. I en lokal tidning  blir din annons läst och uppmärksammad. 

4 skäl att välja uddevalla 7 dagar

2
3
4

DIN ANNONS
SOM AFFISCH
A3 25:-
50x70 cm 75:-
70x100 cm 100:-

DET BÄSTA VALET

BOKA DIN ANNONS IDAG!

MITT I VECKAN  Varje torsdag delas 
Uddevalla 7 dagar ut till alla Uddeval-
las drygt 52 000 invånare.

10 dagar netto, därefter debiteras
dröjsmålsränta med riksbankens 
referens ränta +8% samt påminnelse  -
avgift. Fakturaavgift 25kr. 
Reklamationer ska vara tidningen
tillhanda senast tre arbetsdagar efter 
införandet. Tidningens ansvar för
eventuella fel i annonser är begränsat 
till högst annonskostnaden.

Uddevalla
Antal invånare: 55 411
Tätorter: Uddevalla, Ljungskile.

26 500
exemplar – Uddevalla 7 dagars 
upplaga varje vecka.

FÖRSTASIDAN
248x65 mm (modul 62B)

11 880:-

HELSIDA
248x372 mm (modul 68)

Textsida
23 760:- 

Begärd sida; 3, 5 eller sista

27 324:-

HALVSIDA
248x178 mm (modul 64) alt.
122x360 mm (modul 38)

Textsida 
11 880:-

Begärd sida; 3, 5 eller sista

13 662:-

KVARTSSIDA
122x178 mm (modul 34) alt.
248x88 mm (modul 62) 

Textsida 
5 940:--

Begärd sida; 3, 5 eller sista

6 831:-

ÅTTONDELSSIDA
122x88 mm (modul 32) alt.
80x133 mm (modul 23)

Textsida 
2 970:-

Begärd sida; 3, 5 eller sista

3 416:-

Textsida 
1 980:-

12-DELS SIDA
80x88 mm (modul 22)
Begärd sida; 3, 5 eller sista

2 277:-

24-DELS SIDA
38x88 mm (modul 12) alt.
80x43 mm (modul 21) 

Begärd sida; 3, 5 eller sista

1 139:-
Textsida 
990:-

MODULSTORLEKAR
Enligt modulkarta 6-spalt
Pris per modul
Begärd sida; 3, 5 eller sista

569:-
Textsida 
495:-

PRISER Och ANNONSSTORLEKAR
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SAMANNONSERING FÖRSTÄRK DIN MARKNADSFÖRING

Det finns flera bra anledningar att göra en 
egen tidning. Du står som ensam avsän-
dare och har kontroll över innehållet, med 
gott om utrymme för att  presentera dina 
idéer, dina medarbetare och din verksam-
het. Vi hjälper dig gärna att nå fram, med 
våra erfarna formgivare, skribenter och 
fotografer.

Din tidning blir ett trovärdigt och mycket 
konkurrenskraftigt alternativ till ODR. 
Genom att distibuera den som ibladning i 
Uddevalla 7 dagar får du nytta av tidning-
ens höga hushållstäckning till ett mycket 
fördelaktigt pris. Samtidigt är du exklusiv 
då vi bara tar en extern bilaga per vecka. 

Egen tidning för intensivare
marknadsföring – vi har många 
lyckade uppdrag i bagaget

egen bilaga För intensivare
marknadsFöring

ibladning – 
nå ut exklusivt

Senast måndag kl 12 innan önskad utgivningsdag behöver vi din bokning.
Priserna inkluderar 4-färg, exkl. moms.  BOKA DIN ANNONS IDAG!

Memostick är, precis som 
namnet antyder, en liten 
avtagbar notislapp med klistrig 
baksida, som vi placerar på 7 
dagars första sida.

Du har möjlighet att trycka 
både på fram- och baksidan och 
till och med göra en liten folder 
med flera sidor om du vill. 
Utformningen av den påklist-
rade annonsen kan varieras i 
närmast det oändliga och an-
passas helt efter dina önskemål.

Memostick – marknadsföring som sticker ut

Memostick har maxstorlek 76x76 
mm, det går att få annan form och 

mindre storlek. Det går även att 
trycka ett litet häfte med flera sidor. 

Ny start för VM-deltävling Sid 11

v 27. 3-9 juli 2014

Hundratals 
seglare del-
tog i årets 
Bohusrace

Sid  10

sport

Öppen förskola 
i Herrestad drar 
igång till hösten 

Sid 4

biostaden. Svenska Bio öppnar portarna till Uddevallas nya biograf imorgon, fredag. Vid 7 dagars 
premiärbeösk i de nya lokalerna veckan före öppningen visade vd:n Peter Fornstam Sveriges största 
bioduk, de fem salongerna och berättade om sin egen väg in i företaget. 

Ismail Mohammad

I mitt 
hemland 

är det krig och 
människor 
kan inte stan-
na där.

Dans och band 
hela veckan lång

Sid  8

nöje

Nattsudd, allsång 
och båtrace

Sid 6

nyheter

Bärgning
med luftkuddar
Starthjälp
Tungbärgning
Däckjour
Jourreparationer
Låsöppning
Kranbil

020-912912

BÄRGNING
mellersta Bohuslän

LARM DYGNET RUNT
0522-155 00

Tungbärgarna i Väst
Bohuslarm AB

Bärgning
med luftkuddar
Starthjälp
Tungbärgning
Däckjour
Jourreparationer
Låsöppning
Kranbil

020-912912

BÄRGNING
mellersta Bohuslän

LARM DYGNET RUNT
0522-155 00

Tungbärgarna i Väst
Bohuslarm AB

l Bärgning 
med luftkuddar 

l Starthjälp l Tungbärgningl Däckjour 
l Jourreparationer l Låsöppning l Kranbil

020-912912
BÄRGNING

mellersta Bohuslän
LARM DYGNET RUNT

0522-155 00
Tungbärgarna i Väst

Bohuslarm AB
Tungbärgarna i Väst

LÄTT- OCH TUNGBÄRGNING

Peter visar runt 
i den nya biografen

Sid 4

Nytt kryss 
i 7 dagar
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Streaplers. Foto: Pressbild

Sid 18

har du producerat en egen tidning, broschyr 
eller produktkatalog? Låt oss distribuera den 
i Uddevalla 7 dagar, så undviker du att hamna i 
”direktreklambunten”.

Läsarna har ett nära förhållande till sin lokaltidning. En 
bilaga i lokaltidningen syns och du når fram med ditt bud-
skap, även till de köpstarka målgrupper som har satt upp 
”Nej tack till reklam” på sina brevlådor.

Vi hjälper dig med tips på hur du utformar din bilaga för 
att få bästa effekt och vi kan också förmedla både tryck och 
frakt i samband med din bilagekampanj.

Hela BIlaGan är från centerpartIet I trollHättan ocH vänersBorG

fler jobbskapare

FRAMTIDENsvänersborg och trollhättan

Schysst närproducerad mat

klimatsmart hållbar miljö

tävla & vinn en cykel!

Stora 

röklådan

199:-

Haspelrulle

Mitchell Tanager

(399:-)

139:-

Ambassadeur 

6600sx,

(999:-)

499:-

När gäddorna leker

i vik och vass 

å sola går ner bakom

 Sjöbloms dass, 

 ja då är det vår!

1900 kvM vildMArkSbuTik 

med västsveriges största sportfiskeavdelning

FiSkE  - kONFEkTiON - HuNd & kATT

vÄNErSbOrG

AGNES • BO KASPERS ORKESTER

ERIC SAADE • ROBIN STJERNBERG

 STOCKHOLM STREET FESTIVAL

VERA VINTER • KRAFTPROVET

BRÖDERNA  LINDGREN • RIVERCITIES

NINA RAMSBY • THERESA ANDERSSON

HUVUDSPONSOR:

TROLLHÄTTAN

STADSHUS AB

EUROPEISKA
UNIONEN
Europeiska
regionala
utvecklingsfonden

INNOVATUM SCIENCE CENTER - SAAB BILMUSEUM - OLIDANS KRAFTSTATION - KANALMUSEET- INSIKTEN

Hela denna bilaga är en annons

• Flera scener • Pop, rock & schlager 

• Visfestival • Mat & dryck

• Aktiviteter för hela familjen!

Innehåll:
Artister Sanden  4-5

Artister Hamngatan  6-7

Artister gågatuscenen  8

program playa del sanden  9

Aktiviteter  10-11

karta & program  12-13

Nationaldagsfirande 15
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Festival i Vänersborg 6-8 juni 2014

Mikael Ramel & Wille Crafoord

Charlotte Perrelli

VI GER DIG POSITIV ENERGI

va.
se

va.
se

Nå ut ännu större genom att samannonsera i våra systertidningar
Som annonsör i Uddevalla 7 dagar har du extra förmånligt pris när du kör samma annons i Vänersborgaren och/eller Trollhättan  7 dagar.

28 000 ex 47 000 ex 54 500 ex

Du når ut i

73.500ex
i Trestadsregionen
Ring för mer info!

73 500 ex

HELSIDA
248x372 mm
(modul 68)

Begärd sida 
27 324:-

Textsida  
23 760:-

HALVSIDA
248x178 mm (modul 64) alt.
122x360 mm (modul 38)

KVARTSSIDA
122x178 mm (modul 34) alt.
248x88 mm (modul 62) 

ÅTTONDELSSIDA
122x88 mm (modul 32)
80x133 mm (modul 23)

12-DELS SIDA
80x88 mm
(modul 22)

24-DELS SIDA
38x88 mm (modul 12)
80x43 mm (modul 21)

FÖRSTASIDAN
248x65 mm
(modul 62B)

11 800:-

Begärd sida 
13 662:-

Textsida  
11 880:-
 Begärd sida 
6 831:-
Textsida  

5 940:-
 Begärd sida 
3 416:-
Textsida  

2 970:-
Begärd sida 
2 277:-
Textsida  

1 980:-
Begärd sida 
1 139:-
Textsida  
990:-

Begärd sida 
45 557:-

Textsida  
39 614:-
Begärd sida 
22 778:-

Textsida  
19 807:-
 Begärd sida 
11 389:-

Textsida  
9 904:-

 Begärd sida 
5 695:-
Textsida  

4 952:-
Begärd sida 
3 796:-
Textsida  
3 301:-

Begärd sida 
1 898:-
Textsida  
1 651:-

Begärd sida 
51 916:-

Textsida  
45 144:-
Begärd sida 
25 958:-

Textsida  
22 572:-
 Begärd sida 
12 979:-

Textsida  
11 286:-
 Begärd sida 
6 489:-

Textsida  
5 643:-
Begärd sida 
4 326:-
Textsida  

3 762:-
Begärd sida 
2 163:-
Textsida  
1 881:-

Begärd sida 
64 783:-

Textsida  
56 333:-
Begärd sida 
32 391:-

Textsida  
28 166:-
 Begärd sida 
16 196:-

Textsida  
14 083:-
 Begärd sida 
8 098:-
Textsida  

7 042:-
Begärd sida 
5 399:-
Textsida  

4 694:-
Begärd sida 
2 699-
Textsida  
2 347:-

19 807:- 22 572:- 28 166:-
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SKAPA EFFEKTIVARE ANNONSER

rubriken är annonsens viktigaste del

Rubriken måste beskriva nyttan med 
produkten, på ett intressant och lockande 
sätt. Den avgör om din annons blir läst 

eller bara förbibläddrad av de läsare som kan tänkas 
vara intresserade.

En bra rubrik berör den intresserade läsaren, gärna personligt. 
Det kan till exempel vara att man sparar pengar, eller att en 
jacka värmer och håller dig torr, som i exemplet här intill.

Avancerad jacka med 
gåsdun och pälskrage

stora fina gatan 1, staden
0123-456 78

SÄMRE Rubriken beskriver visserligen 
produktens egenskaper, men säger ingen-
ting om nyttan.

Den här jackan håller dig
varm och torr i alla väder

stora fina gatan 1, staden
0123-456 78

BRA  Du beskriver flera nyttor med pro-
dukten. Sedan kan du finstilt berätta om 
produktens egenskaper. 

SKAPA EFFEKTIVARE ANNONSER

FYRA GRUNDREGLER FÖR ANNONSTEXT
1. Beskriv nyttan med produkten

2. Ge så mycket fakta som möjligt

3. Skriv enkelt

4. Påskynda och underlätta köp

väck uppmärksamhet

Om ingen ser din annons, så spelar det 
ingen roll hur fint ditt erbjudande är. 

En metod att väcka uppmärksamhet är att 
nämna de tilltänkta kunderna vid namn. Pratar du till som-
marstugeägare så säg det.

Ett annat och ofta använt knep är att tala om att man säljer 
något nytt. Ett tredje sätt att skaffa sig extra uppmärksamhet 
är att visa produkten stort, och helst i användning. Då kan du 
också arbeta mer fritt med rubriken och göra den mer spän-
nande.

BRA Visa det du vill sälja stort, så ser fler 
intresserade din annons.

SÄMRE För mycket, för plottrigt. Det 
finns risk att din annons inte syns bland 
alla andra annonser.

tre steg till 
klirr i kassan

Din annonstext ska fungera som en entusiastisk, energisk, kunnig och lyhörd
säljare. Krångla inte till det, förmedla ditt budskap enkelt och tydligt.

Tänk igenom vad du vill uppnå med din annons och vilka du vill nå – och när.
Valet av tidpunkt är viktigt. Följ våra tips och råd på det här uppslaget så ökar du 
förutsättningarna till mer klirr i kassan.

sälj butiken också
Din annons ska tala om vad din butik säljer och 
hur den gör det. Tänk igenom vad du vill utstråla. 
Vill du att din butik ska uppfattas som elegant, så 
måste det lysa igenom även i din annonsering.

Med en genomtänkt grafisk profil bygger du upp din identitet hos 
kunderna. Med rätt grafiska byggstenar får man annonsen att 
utstråla kvalitet, lågpris eller serviceanda beroende på hur man 
gör den. Och det är ingen idé att försöka utstråla något man inte 
kan leva upp till, det genomskådar kunderna direkt.

1

För att locka till köp måste du exponera din vara så väl som möjligt 
i tidningen. 

2

3

så gör du annonser som säljer

VÄND DIG TILL OSS!  Vi har lång erfarenhet av att skapa säljande annonser. Din annons produceras lokalt 
av vår kunniga personal. Om du vill så hjälper vi dig med annonsupplägg, budskap och eventuell fotografering. 

NIcE DRESSES
stora fina gatan 1, staden     0123-456 78
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Sänkta priser på festkläder!

Festklänning 849:-

Festklänning 849:-

NIcE DRESSES stora fina gatan 1,
staden 0123-456 78

Festklänning 
849:-

Festklänning 
849:-

Festklänning 
849:-

Festklänning 
849:-

Festklänning 
849:-

Festklänning 
849:-

Festklänning 
849:-

Festklänning 
849:-

Festklänning 
849:-

Festklänning 
849:-

Festklänning 
849:-

Festklänning 
849:-
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:-Pris-
sänkt!


