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UPPLAGA
16 000 hushåll i Jakobstad,  
Pedersöre, Nykarleby och 
Larsmo.

UTDELNING
Via Posten: Kotisuora 
Premium endagsutdelning 
på torsdagar till privathus-
håll. 

Reklamtidningen Activity har under de senaste 
23 åren aktivt arbetat för den lokala handeln i Ja-
kobstadsregionen. Vi satsar på kvalitet och konti-
nuitet. Papperskvaliteten är god och annonserna 
håller hög standard. För dig som annonsör är det 
viktigt att du når båda språkgrupperna, därför 
är vi noga med att allt material ska ingå på både 
svenska och finska. Utdelningen är pålitlig – du 
når alltid fram till målgruppen.

Mottagarna, dvs privathushållen i Jakobstad, Pe-
dersöre, Larsmo och Nykarleby, känner tidningen 
bra och vet att den är ingen dagslända. Vi förnyar 
oss med jämna mellanrum för att tidningen ska 
kännas fräsch och angelägen. Activity-tävlingen är 
en läsarfavorit som aktiverar läsarna att söka ige-
nom annonserna efter ledtrådar. Första pris är 300 
+ 200 € köpkort och tävlingen får varje nummer 
flera tusen svar.

TVÅSPRÅKIG, PÅLITLIG 
REKLAMTIDNING

ACTIVITY  1/2021, torsdag 4.3

ACTIVITY  2/2021, torsdag 6.5

ACTIVITY  3/2021, torsdag 10.6

ACTIVITY  4/2021, torsdag 19.8

ACTIVITY  5/2021, torsdag 21.10

ACTIVITY  6/2021, torsdag 25.11

ANNONSER
STORLEK
Halvsida 210 * 147 mm (ca. 590 spmm)
Helsida  210 * 297 mm (ca. 1200 spmm)
Uppslag 420 * 297 mm (ca. 2400 spmm)

Comers planerar vid behov er annons utan extra kostnad.

PRIS
Halvsida 630 € + moms 24%
Helsida  1.130 € + moms 24%
Baksidan 1.530 € + moms 24%
Uppslag 2.130 € + moms 24%

COMERS • SOLID MEDIA • FORSBERG

PRODUCERAD•TUOTANTOA

LOKALT
100%

LÄHI
Mats-Erik Österback 
maturi@comers.fi  
045-111 1995
www.activity.fi

KVALITET
- hela tidningen 4-färgstryck
- hög kvalitet på papper och 

grafisk layout
- Postens 1-dags utdelning 

(Kotisuora Premium)
- www.activity.fi tilläggs-

annonsering.

TÄVLING
- ACTIVITY-tävlingen, vinn  

300 + 200 euro köpkort
- olika bonustävlingar 
- man kan bara vinna genom 

att hitta rätt svar i tid-
ningen

- lotteriet är gratis

Activity är en renodlad reklamtidning som under 
de senaste 23 åren aktivt arbetat för att hjälpa den 
lokala handeln i Jakobstadsregionen att nå ut med 
sitt budskap. Vi försäkrar oss om att folk läser tid-
ningen genom följande åtgärder:

« Spotlight!

« Black Friday
   & julöppningar

MEDIAKORT 2021JAKOBSTAD•PEDERSÖRE•LARSMO•NYKARLEBY


