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UTGIVARE & 
FÖRLAG

TRYCKERIFÖRSÄLJNING, MARKNADSFÖRING  
& ADMINISTRATION

ANSVARIG CHEFREDAKTÖR
SUSANNA LANDOR

KSF Media är det ledande svenskspråkiga medieföretaget i Finland och är utgivare av landets 
största svenskspråkiga dagstidning Hufvudstadsbladet och lokaltidningarna Östnyland, Västra 
Nyland, Hangötidningen-Hangonlehti, nyhetsappen HBL 365 samt den senaste medlemmen 

av produktfamiljen, Affärsmagasinet Forum.

Bolaget arbetar med en ambitiös agenda för ökad digital användning av bolagets produkter. 
KSF Medias uppdrag är att upprätthålla livskraftiga medier för bred acceptans av svenskan i 

Finland.

KSF Media sysselsätter kring 120 personer och har en omsättning på ca 19 miljoner €. 
KSF Media ägs av Föreningen Konstsamfundet.
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M A T E R I A L  &  S E R V I C E

MATERIALSPECIFIKATION

PRODUKTIONSKOSTNAD

MATERIALTIDTABELL
Tryckfärdiga annonser bör skickas till KSF Media senast en vardag före publi-
cering kl. 10.00.  Materialdeadline inför storspridningar är en vecka innan pub-
licering. Färdiga webbannonser bör lämnas in senast två vardagar före kam-
panjstart. Gällande annonser som produceras hos KSF Media bör material 
levereras senast fyra vardagar före publicering. Livsstil se sid 22. Forum se sid 21.
Se avvikande materialtidtabell på ksfmedia.fi/media

Färdigt tryckmaterial bör vara i PDF-format med text som vektorinformation och en 
resolution på 200 dpi. Bilderna i PDF:en ska vara konverterade till en coldset (un-
coated) CMYK-färgprofil. Gärna tryckeriets (Sanomalas) egen CMYK-profil. Färdiga 
webbannonser bör levereras i följande format; .gif, .jpeg eller .png. Även HTML5-, 
.js- eller html-dokument. Upplösing 72 dpi. Materialet ska helst inte innehålla egna 
länkar eller clicktags. Eftersom vi tar hänsyn till GDPR ger vi våra användare valet att 
själva bestämma ifall de önskar se banners som innehåller tracking på våra sajter. 
Vi rekommenderar inte tracking eftersom det kan påverka det önskade antalet vis-
ningar negativt. OBS! HBL365 applikationen tillåter inte tracking över huvudtaget.
Se noggrannare materialspecifikationer på ksfmedia.fi/media

För produktion av annonser debiterar vi 30 € / annons (+ moms 24 %). Produktion för 
bilagor och native annonsering prissätts separat. KSF Media förbehåller sig rätten att 
avstå från annonsproduktion.

AVBOKNING
Vid avbokning av annonser följer vi följande tidtabell:

Framsidesannonser bör avbokas senast en vecka före publiceringsdatum, 
textannonser senast två vardagar före publicering kl. 12.00. 

Webbkampanjer bör avbokas senast två vardagar innan kampanjstart 
kl. 12.00. Bilagor bör avbokas senast två veckor innan publicering. 

Textannonser till Livsstil-magasinet samt Affärsmagasinet Forum bör 
avbokas senast två veckor innan publicering. För avbokning som inte sker 

inom tidsfristen debiterar vi 50 % av annonsens pris.

ÖVERSÄTTNINGSSERVICE
Vi formulerar innehållet i ditt kommersiella budskap på en flytande, tydlig och säljande svenska. 

OBS! Vår översättningsservice förutsätter att du skickar ditt material eller din källtext för översättning 
senast fyra dagar före publicering. Vår översättningsservice ingår i annonsens pris, med undantag för 
statliga eller kommunala meddelanden, kungörelser eller övriga jämförbara delgivanden. För dessa 
bör materialet skickas på svenska. Eventuella grafiska korrigeringar görs inte av vår översättnings-
tjänst. Vi levererar det översatta materialet i nativformat, inte som tryckfärdig PDF.

KONTAKTA OSS!
ilmoitus@ksfmedia.fi

DATUM DATUMDAG TIDNINGTIDNING

UTGIVNINGSFRIA DAGAR ÅR 2020 AVVIKANDE UTGIVNINGSDAGAR:

STORSPRIDNINGAR 2020

1.1 ONSDAG

2.1 TORSDAG 

7.1 TISDAG

10.4 FREDAG

12.4 SÖNDAG

13.4 MÅNDAG

14.4 TISDAG

2.5 LÖRDAG 

22.5 FREDAG

19.6 FREDAG

20.6 LÖRDAG 

21.6 SÖNDAG 

1.11 SÖNDAG 

7.12 MÅNDAG

25.12 FREDAG

26.12 LÖRDAG

9.4 TORSDAG

15.4 ONSDAG

21.5 TORSDAG

18.6 TORSDAG

24.12 TORSDAG

14.2, 5.3, 9.4, 3.9, 6.11, 26.11

23.1, 20.2, 19.3, 23.4, 7.5, 11.6, 13.8, 24.9, 
22.10, 26.11, 10.12

17.1, 14.2, 13.3, 3.4, 8.5, 29.5, 12.6, 17.7, 14.8, 
11.9, 16.10, 13.11, 11.12

24.1, 14.2, 20.3, 24.4, 15.5, 5.6, 21.8, 18.9, 
23.10, 20.11, 11.12

Nyårsdagen

Dagen efter trettondag

Långfredag

Påskdagen

Annandag påsk

Dagen efter annandag påsk

Dagen efter första maj

Dagen efter Kristi himmelsfärdsdag

Midsommarafton

Midsommardagen

Dagen efter midsommardagen

Dagen efter alla helgons dag

Dagen efter självständighetsdagen

Juldagen

Annandag jul

Sommartidningen 

30.5
HBL

 29.5
Hangötidningen

Västra Nyland 

 5.6
Östnyland
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E - T I D N I N G  +  H B L  3 6 5

HBL 365 
ca 15 000 veckoanvändare

HBL 365 innehåller material från upplagorna av tidningarna HBL, Västra Nyland och 
Östnyland. Appen har ett kontinuerligt uppdaterat nyhetsflöde och innehåller alla 

tre e-tidningar. Appen kan laddas ner till smarttelefoner och pekplattor.

Nyheter

■

■

Volvo V60-modellserien från: bilskattefritt pris 35 500 €, bilskatt 6 771,59 €, leveranskostnader 600 €,
totalpris 42 871,59 €. EU-komb. 2,1–7,6 l/100 km, CO2 47–176 g/km. Bilen på bilden är tilläggsutrustad.

EN HELT NY VOLVO V60 SPORTSWAGON
PREMIÄRVISAS DETTA VECKOSLUT.

Helt nya Volvo V60 är en ny generation av Sportswagon. V60 har det största kupéutrymmet i sin storleksklass.
Köregenskaperna är av toppklass. Den skandinaviska designen utstrålar kvalitet och praktiska egenskaper.

Tack vare innovationerna är V60 också en av de säkraste platserna för dig och dina passagerare. Diesel- och
bensinmotorer av en ny generation uppfyller de mest strikta utsläppskraven (Euro 6D Temp.). Snart kommer

också en laddbar hybrid. Välkommen på förhandsvisningen och en provkörning.

HELT NYA VOLVO V60 SPORTSWAGON.
MED BESKYDDARINSTINKT SOM STANDARDUTRUSTNING. FRÅN 42 872 €

D U B B E L F Ö R M Å N
F Ö R  V O LV O - K U N D E R

I  A U G U S T I .

 

V O LV O CA R S . F I

Gäller dieselmodellerna Volvo 
XC60, S90, V90 och XC90.
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E-tidning 
helsida

stående 1536 x 2008 px
liggande 2048 x 1496 px

2 000 € / vecka

Annonsen visas i alla e-tidningar 
HBL, Västra Nyland, Östnyland 
samt i applikationen HBL 365.

Presentera din produkt eller 
ditt budskap genom en 

attraktiv annonslösning.

Enkelt att göra material. 
Storlek 1/1 helsida.



LÄSARANTAL 
71 000

HBL är medlem i 
Tidningarnas förbund

UPPLAGA 
31 007

annons@hbl.fi
09 125 3558

ANNONSSTORLEKAR OCH ANNONSPRISER PÅ HBL.FI

Max-paradplats 980 x 552 px, pris / CPM  50 € Paradbanner 980 x 400 px, pris / CPM  40 €

Mobilparad 300 x 300 px
pris / CPM  25 €

Box 300 x 300 px
pris / CPM  5 €

Jättebox 468 x 400 px
pris / CPM  12 €

besök per vecka genomsnitt kvinnor män mobilt ålder bruttoinkomst

240 000 2 min 58 % 42 % 58 % 40 % 100 000

Webbplatsen hbl.fi har 
i medeltal 240 000 

besök per vecka

Läsarna uppehåller 
sig på webbplatsen i 

genomsnitt 2 minuter

Över hälften av 
besöken görs mobilt

40 % av våra använadre  
är under 40 år

15 % av hbl.fi:s läsare 
bor i hushåll med en 

bruttoinkomst på 
över 100 000 € i året

Av användarna är 58 % kvinnor och 42 % män

Källor: Google Analytics medeltal 2019, SPOT-undersökning hbl.fi Till priset tillkommer 24 % moms.

Digi helsida 620 x 891 px
Digi helsida mobil 300 x 431 px

pris / CPD  400 €

ÖVRIGA BANNERPLACERINGAR

PLACERING

Panorama

Dubbelbox

Förlängd stortavla

Digiframsida 
(endast stillbild)

Digiframsida mobil

Mobil parad mitten

Mobil nedre

STORLEK (PX) CPM

980 x 120 px

468 x 600 px

160 x600 px

1920 x 1080 

300 x 600 px

300 x 300 px

300 x 300 px

20 €

20 €

10 €

CPD 500 €

15 €

10 €
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LÄSARANTAL 
71 000

HBL är medlem i 
Tidningarnas förbund

UPPLAGA 
31 007

annons@hbl.fi
09 125 3558

Via våra kanaler når du lätt den finlandssvenska målgruppen. Som Finlands största svenskspråkiga 
kommersiella mediekoncern känner vi väl till denna specifika målgrupp, antagligen bättre än någon annan. 
Genom att annonsera i HBL når du en köpkraftig och unik målgrupp som förtjänar och konsumerar mera än 

genomsnittsfinländaren. HBL utsågs år 2016 till Årets bästa dagstidning (i kategorin lokaltidningar) av European 
Newspaper Award. HBL har även vunnit brons i den nordiska designtävlingen SNDS år 2017.

GENOM ATT ANNONSERA I HBL NÅR DU EN UNIK MÅLGRUPP

KÖN

MODERSMÅL

ÅLDER

UTBILDNING
Grundskola

Yrkesskola

Gymnasium

Yrkeshögskola

Universitet

100 %  

100 %  

100 %  

100 %  

100 %  

100 %  

100 %  

100 %  

100 %  

100 %  

63 %  

78 %  

3 %  

100 %  10 %  

4 %  

100 %  5 %  

100 %  37 %  

37 %  

22 %  

3 %  

100 %  11 %  

9 %  

100 %  34 %  

53 %  

kvinna

svenska

12-17 år
35-44 år

man

finska

18-24 år
45-64 år

25-34 år
65+ år

Källa: KMT

HBL:S LÄSARE

äger sin bostad har bil

90 % 82 %

STÖRSTA STÄDER

Helsingfors Esbo & Grankulla Åbo

25 % 16 % 14 %

BRUTTOINKOMST

Över 100 000 75 001 - 100 000 35 001 - 75 000 Under 35 000

12% 15 % 30 % 27 %

YRKE

Ledande position Högre tjänsteman Tjänsteman

4 % 20 % 8 %

HBL:S LÄSARE ÄR FRÄMST INTRESSERADE AV FÖLJANDE:

Resor Natur och motion Mat

82 % 62 % 58 %

28 %  
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LÄSARANTAL 
71 000

HBL är medlem i 
Tidningarnas förbund

UPPLAGA 
31 007

annons@hbl.fi
09 125 3558

hbl.fi/media

Uppslag 530 x 365 mm
4 600 €      to-sö 5 300 €

Uppslag 530 x 180 mm
3 600 €       to-sö 4 100 €

Helsida 254 x 365 mm
3 600 €       to-sö 4 100 €

Halvsida 254 x 180 mm
2 100 €       to-sö 2 400 €

150 x 180 mm
1 300 €       to-sö 1 500 €

150 x 134 mm
900 €       to-sö 1 100 €

150 x 88 mm
700 €       to-sö 800 €

150 x 42 mm
300 €       to-sö 400 €

254 x 88 mm
1 100 €       to-sö 1 300 €

254 x 42 mm
600 €       to-sö 600 €

150 x 365 mm
2 400 €       to-sö 2 800 €

254 x 273 mm
3 200 €       to-sö 3 600 €

254 x 226 mm
2 600 €       to-sö 3 000 €

ANNONSSTORLEKAR OCH ANNONSPRISER I TRYCKTA HBL
moduler i text (5 sp)

moduler i text

5sp 5sp 5sp

5sp

254 x 134 mm
1 500 €       to-sö 1 600 €

5sp

5sp 5sp

5sp 5sp

5sp 5sp

5sp

5sp

5sp

Till priset tillkommer 24 % moms.

150 x 273 mm
1 900 €       to-sö 2 200 €

150 x 226 mm
1 600 €       to-sö 1 800 €

5sp 5sp

99 x 365 mm
1 700 €       to-sö 1 900 €

99 x 273 mm
1 300 €       to-sö 1 400 €

99 x 226 mm
1 100 €       to-sö 1 200 €

5sp 5sp 5sp
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99 x 134 mm
700 €       to-sö 800 €

99 x 88 mm
400 €       to-sö 500 €

99 x 42 mm
200 €       to-sö 200 €

47 x 365 mm
800 €       to-sö 1000 €

47 x 273 mm
600 €       to-sö 700 €

Framsida 254 x 315 mm
5 000 €       to-sö 5 500 €

Specialmoduler

Baksida (väder) 190 x 30 mm
350 €       to-sö 400 €

Baksida (väder) 95 x 30 mm
200 €       to-sö 200 €

TV sidan 82 x 134 mm
1 022 €       to-sö 1 072 €

Baksida (väder) 254 x 134 mm
1 800 €       to-sö 2 000 €

5sp 5sp 5sp 5sp

5sp

5sp

5sp

LÄSARANTAL 
71 000

HBL är medlem i 
Tidningarnas förbund

UPPLAGA 
31 007

annons@hbl.fi
09 125 3558

Till priset tillkommer 24 % moms.

hbl.fi/media

ANNONSSTORLEKAR OCH ANNONSPRISER I TRYCKTA HBL
moduler i text (5 sp)

99 x 180 mm
900 €       to-sö 1000 €

5sp

47 x 226 mm
500 €       to-sö 600 €

47 x 180 mm
400 €       to-sö 500 €

47 x 134 mm
300 €       to-sö 300 €

47 x 88 mm
200 €       to-sö 200 €

47 x 42 mm
100 €       to-sö 100 €

5sp 5sp 5sp 5sp

5sp

Mattorsdag specialannons 
99 x 24 mm

300 € 

5sp
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LÄSARANTAL 
71 000

HBL är medlem i 
Tidningarnas förbund

UPPLAGA 
31 007

annons@hbl.fi
09 125 3558

Till priset tillkommer 24 % moms.

hbl.fi/media

Helsida 254 x 365 mm
4 000 €

254 x 134 mm
1 800 €

254 x 150 mm
2 100 €

254 x 273 mm
3 600 €

A : 254 x 112 mm 1 500 €
B : 254 x 88 mm 1 200 €
C : 254 x 66 mm 900 €
D : 254 x 42 mm 600 €

A : 125 x 365 mm 2 400 €
B : 125 x 273 mm 1 800 €

A : 82 x 365 mm 1 600 €
B : 82 x 273 mm 1 200 €
C : 82 x 226 mm 1 000 €

A : 39 x 365 mm 800 €
B : 39 x 273 mm 600 €
C : 39 x 226 mm 500 €
D : 39 x 180 mm 300 €

A : 39 x 150 mm 300 €
B : 39 x 134 mm 200 €
C : 39 x 112 mm 200 €
D : 39 x 88 mm 100 €

A : 39 x 66 mm 100 €
B : 39 x 42 mm 100 €

A : 125 x 150 mm 1 100 €
B : 125 x 134 mm 900 €

A : 125 x 226 mm 1 500 €
B : 125 x 180 mm 1 200 €

A : 82 x 180 mm 800 €
B : 82 x 150 mm 700 €
C : 82 x 134 mm 600 €

A : 82 x 112 mm 500 €
B : 82 x 88 mm 300 €

A : 82 x 66 mm 200 €
B : 82 x 42 mm 100 €

A : 125 x 112 mm 800 €
B : 125 x 88 mm 600 €

A : 125 x 66 mm 400 €
B : 125 x 42 mm 200 €

254 x 226 mm
3 000 €

254 x 180 mm
2 400 €

Exempel på moduler i text (5 sp)

Resesidor

6sp

6sp6sp

6sp

6sp 6sp

6sp

6sp 6sp 6sp

6sp

6sp

6sp

6sp 6sp

6sp 6sp

6sp 6sp

ANNONSSTORLEKAR OCH ANNONSPRISER I TRYCKTA HBL
Resesidor i text (6 sp) söndagar

A

A

A

A

A
A

A

A

A

A

C

C

C

D

D

A
A

B

B

B

B
B

B

B

B

B B

C

A

B
B

B

C

D
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LÄSARANTAL 
71 000

HBL är medlem i 
Tidningarnas förbund

UPPLAGA 
31 007

annons@hbl.fi
09 125 3558

Till priset tillkommer 24 % moms.

hbl.fi/media

ANNONSSTORLEKAR OCH ANNONSPRISER I TRYCKTA HBL
Företagen informerar (5 sp)

SPALTBREDDER
5 SPALTER I TEXT

SPALTBREDDER
6 SPALTER PÅ RESESIDORNA

1 sp  47 mm

2 sp  99 mm

3 sp  150 mm

4 sp  –

5 sp  254 mm

10 sp  530 mm

1 sp  39 mm

2 sp  82 mm

3 sp  125 mm

4 sp  168 mm

5 sp  –

6 sp  254 mm

Resesidor 
6 spalter

Företagen informerar 
5 spalter

Helsida 254 x 365 mm
4 500 €       to-sö 5 200 €

254 x 134 mm
2 000 €       to-sö 2 300 €

254 x 273 mm
4 100 €       to-sö 4 600 €

254 x 88 mm
1 400 €       to-sö 1 500 €

254 x 42 mm
700 €       to-sö 800 €

150 x 365 mm
3 300 €       to-sö 3 700 €

150 x 273 mm
2 500 €       to-sö 2 800 €

150 x 226 mm
2 000 €       to-sö 2 300 €

A : 99 x 365 mm 2 200 €  to-sö 2 500 €
B : 99 x 273 mm 1 600 €  to-sö 1 900 €

A : 99 x 226 mm 1 400 €  to-sö 1 500 €
B : 99 x 180 mm 1 100 €  to-sö 1 200 €

A : 99 x 134 mm 800 €   to-sö 900 €
B : 99 x 88 mm 500 €   to-sö 600 €  

150 x 180 mm
1 600 €       to-sö 1 900 €

150 x 134 mm
1 200 €       to-sö 1 400 €

150 x 88 mm
800 €       to-sö 900 €

150 x 42 mm
400 €       to-sö 500 €

254 x 226 mm
3 400 €       to-sö 3 900 €

254 x 180 mm
2 700 €       to-sö 3 100 €

Företagen informerar

5sp

5sp

5sp

5sp 5sp 5sp 5sp

5sp

5sp 5sp 5sp

5sp 5sp 5sp 5sp

5sp 5sp
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K L A S S I F I C E R A D E  A N N O N S E R

SPECIFIKATION AV KLASSIFICERADE ANNONSER

KLASSIFICERADE ANNONSER I EFTERTEXT

SPALTBREDD

RADANNONSER 2-6 RADER ADRESSANNONSER (TI OCH TO) TILL ER TJÄNST (MÅ, ON OCH LÖ)

ANNONS MÅ-ON

BREDD

TO-SÖ

1 SP

2 SP

3 SP

4 SP

6 SP

4,90 €/RAD 6 MÅN. 220 €/RAD 1 MÅN. 58 €/RAD

6 MÅN. 262 €/RAD

EFTERTEXT INKL. 4-FÄRG

KUNGÖRELSER INKL. 4-FÄRG

REKTRYTERING INKL. 4-FÄRG

DÖDSANNONSER ( 5-SPALTIG GRID)

BEGRAVNINGSTJÄNST (ENDAST SVARTVIT)

2,60 €/SPMM

3,08 €/SPMM

3,46 €/SPMM

2,18 €/SPMM

2,60 €/SPMM

39 MM

82 MM

 125 MM

168 MM

254 MM

5,15 €/RAD 12 MÅN. 356 €/RAD 3 MÅN. 157 €/RAD

12 MÅN. 450 €/RAD

2,71 €/SPMM

3,23 €/SPMM

3,62 €/SPMM

2,18 €/SPMM

2,71 €/SPMM

OBS!
Höjd: Rekryteringsannonser och övriga klassificerade annonser i eftertext, med undantag av radannonser, 
definieras per 5 mm. Sidans maxhöjd är 365 mm.
Dödsannonser och sorgtack: Bredden definieras enligt 5-spaltig grid (1sp = 47mm, 2sp = 99mm), höjden definieras per 2 mm. 1 sp

2 sp

3 sp

4 sp

6 sp

HÖJDEN DEFINIERAS PER 5 MM 
(t.ex. 5 mm, 10 mm 15 mm osv.)

LÄSARANTAL 
71 000

HBL är medlem i 
Tidningarnas förbund

UPPLAGA 
31 007

annons@hbl.fi
09 125 3558

Till priset tillkommer 24 % moms.

hbl.fi/media
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K L A S S I F I C E R A D E  A N N O N S E R

SÅ RÄKNAR DU PRISET PÅ REKRYTERINGSANNONSER

SÅ HÄR RÄKNAR DU 
SPALTMILLIMETRAR 
(SPMM):

SÅ HÄR RÄKNAR 
DU UT PRISET:

antalet spalter X höjden (mm)

Spmm X € / spmm

ENLIGT EXEMPEL TILL VÄNSTER:

3 sp x 160 mm =

3 x 160 =  480 spmm 

ENLIGT EXEMPEL TILL VÄNSTER:

480 spmm x 3,62 € (söndag) =

480 x 3.62 = 1737,60

3 sp

16
0

 m
m

LÄSARANTAL 
71 000

HBL är medlem i 
Tidningarnas förbund

UPPLAGA 
31 007

annons@hbl.fi
09 125 3558

HBL.FI/MEDIA

1.

2.

SLUTLIGT PRIS

1737,60 € 
+ MOMS 24 %

REKTRYTERINGS- 
ANNONS

hbl.fi/media
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LÄSARANTAL 
15 498

UPPLAGA 
6 199

annons@vastranyland.fi
019 222 888

ANNONSSTORLEKAR OCH ANNONSPRISER PÅ VASTRANYLAND.FI

Max-paradplats 980 x 552 px, pris / CPM  50 € Paradbanner 980 x 400 px, pris / CPM  40 €

Mobilparad 300 x 300 px
pris / CPM  25 €

Box 300 x 300 px
pris / CPM  5 €

Jättebox 468 x 400 px
pris / CPM  12 €

Källor: Google Analytics medeltal 2019, SPOT-undersökning vastranyland.fi Till priset tillkommer 24 % moms.

Digi helsida 620 x 891 px
Digi helsida mobil 300 x 431 px

pris / CPD  150 €

ÖVRIGA BANNERPLACERINGAR

14

besök per vecka genomsnitt kvinnor män mobilt ålder bruttoinkomst

27 500 2 min 58 % 42 % 57 % 37 % 100 000

Webbplatsen 
vastranyland.fi har i 

medeltal 27 500 besök 
per vecka

Läsarna uppehåller 
sig på webbplatsen i 

genomsnitt 2 minuter

Över hälften av 
besöken görs mobilt

37 % av våra användare 
är under 40 år

15 % av vastranyland.
fi:s läsare bor i 

hushåll med en 
bruttoinkomst på 

över 100 000 € i året

Av användarna är 42 % män och 58 % kvinnor

PLACERING

Panorama

Dubbelbox

Förlängd stortavla

Mobil parad mitten

Mobil nedre

STORLEK (PX) CPM

980 x 120 px

468 x 600 px

160 x600 px

300 x 300 px

300 x 300 px

20 €

20 €

10 €

15 €

10 €

Digiframsida 
(endast stillbild)

Digiframsida mobil

1920 x 1080 

300 x 600 px
CPD 300 €



Västra Nyland har utsetts till Finlands bästa lokaltidning åren 2013, 2014, 2015 och 2016 av Tidningarnas förbund. Tidningen landade på 
andra plats år 2017. Västra Nyland utkommer på tisdagar och fredagar som en läsarvänlig och lättillgänglig tabloid samt som e-tidning.

LÄSARANTAL 
15 498

VÄSTRA NYLAND VASTRANYLAND.FI/MEDIA

KÖN

DE 4 STÖRSTA 
KOMMUNERNA 

ENLIGT 
LÄSARANTAL

HUSHÅLLETS 
ÅRLIGA 

INKOMSTER

UPPLAGA 
6 199

annons@vastranyland.fi
019 222 888

100 %  

100 %  

49 %  

49 %  

kvinna man

MODERSMÅL
82 %  

5 %  

13 %  

svenska
två språk (fi-sv)

finska

ÅLDER
100 %  

100 %  

100 %  

100 %  

100 %  

100 %  

3 %  

14 %  

38 %  

4 %  

26 %  

14 %  

25-34 år
55-64 år
35-44 år

65-74 år
45-54 år

75+ år

Ekenäs

42 %

Över 100 000 €

14 %

Karis

19 %

75 001 - 100 000 €

16 %

Ingå

9 %

35 001 - 75 000 €

44 %

Hangö

9 %

Under 35 000 €

26 %

Till priset tillkommer 24 % moms.

UTBILDNING
Grundskola

Yrkesskola

Gymnasium

Yrkeshögskola

Universitet

100 %  13 %  

100 %  6 %  

100 %  38 %  

100 %  18 %  

100 %  25 %  

100 %  

100 %  

Källor: LT-kuntalevikki 2018, VN Läsarenkät

150 x 180 mm
995 €

sid. 3 teaser
254 x 42 mm  400 €
125 x 42 mm   250 €

99 x 88 mm
330 €

99 x 42 mm
175 €

254 x 134 mm
1 245 €

5sp

5sp

5sp

5sp 5sp

Helsida 254 x 365 mm
2 765 €

5sp

Halvsida 254 x 180 mm
1 660 € 

5sp

Framsida 254 x 315 mm
3 230 €

Specialmoduler

5sp

Baksida 254 x 315 mm
2 900 €

254 x 180mm
1 860 €

Baksida 190 x 30 mm
175 €

5sp 5sp 5sp

KLASSIFICERADE ANNONSER

Eftertext, inkl. 4-färg                  2,07 € / spmm

Arbetsplats, rekrytering, inkl. 4-färg                 2,41 € / spmm

Service (tisdag) Storlek: 82 x 25 mm               30 €

Hälsa (fredag), Storlek: 82 x 25 mm                 30 €
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Se alla storlekar och priser på www.ksfmedia.fi/vastra-nyland-moduler



LÄSARANTAL 
13 753

UPPLAGA 
 5 501

annons@ostnyland.fi
020 7569 646

ANNONSSTORLEKAR OCH ANNONSPRISER PÅ OSTNYLAND.FI

Max-paradplats 980 x 552 px, pris / CPM  50 € Paradbanner 980 x 400 px, pris / CPM  40 €

Mobilparad 300 x 300 px
pris / CPM  25 €

Box 300 x 300 px
pris / CPM  5 €

Jättebox 468 x 400 px
pris / CPM  12 €

Källor: Google Analytics medeltal 2019, SPOT-undersökning ostnyland.fi Till priset tillkommer 24 % moms.

Digi helsida 620 x 891 px
Digi helsida mobil 300 x 431 px

pris / CPD  150 €

ÖVRIGA BANNERPLACERINGAR

16

besök per vecka genomsnitt över kvinnor män mobilt ålder bruttoinkomst

17 500 2 min 65 % 35 % 50 % 35 % 100 000

Webbplatsen 
ostnyland.fi har i 

medeltal 17 500 besök 
per vecka

Läsarna uppehåller 
sig på webbplatsen i 

genomsnitt över 
2 minuter

Hälften av 
besöken görs mobilt

35 % av våra användare 
är under 40 år

15 % av ostnyland.
fi:s läsare bor i 

hushåll med en 
bruttoinkomst på 

över 100 000 € i året

Av användarna är 65 % kvinnor och 35 % män

PLACERING

Panorama

Dubbelbox

Förlängd stortavla

Mobil parad mitten

Mobil nedre

STORLEK (PX) CPM

980 x 120 px

468 x 600 px

160 x600 px

300 x 300 px

300 x 300 px

20 €

20 €

10 €

15 €

10 €

Digiframsida 
(endast stillbild)

Digiframsida mobil

1920 x 1080 

300 x 600 px
CPD 300 €



Tidningen Östnyland är Svenskfinlands färskaste lokaltidning där du når hela den svensk- och finsk språkiga regionen  
i Östra Nyland. Tidningen utkommer i läsarvänligt tabloidformat samt som e-tidning på tisdagar och fredagar. 

LÄSARANTAL 
13 753

ÖSTNYLAND

UPPLAGA 
5 501

annons@ostnyland.fi
020 7569 646

KÖN

DE 4 STÖRSTA 
KOMMUNERNA 

ENLIGT 
LÄSARANTAL

HUSHÅLLETS 
ÅRLIGA 

INKOMSTER
100 %  

100 %  

43 %  

56 %  

kvinna man

MODERSMÅL
90 %  

2 %  

8 %  

svenska
två språk (fi-sv)

finska

ÅLDER
100 %  

100 %  

100 %  

100 %  

100 %  

100 %  

100 %  

1 %  

3 %  

25 %  

2 %  

16 %  

39 %  

14 %  
Borgå

58 %

Över 100 000 €

13 %

Sibbo

23 %

75 001 - 100 000 €

15 %

Lovisa

11 %

35 001 - 75 000 €

49 %

Helsingfors

2 %

Under 35 000 €

24 %

Till priset tillkommer 24 % moms.

UTBILDNING
Grundskola

Yrkesskola

Gymnasium

Yrkeshögskola

Universitet

100 %  14 %  

100 %  6 %  

100 %  33 %  

100 %  18 %  

100 %  29 %  

100 %  

100 %  

Källor: LT-kuntalevikki 2018, ÖN Läsarenkät

150 x 180 mm
836 €

99 x 88 mm
279 €

99 x 42 mm
147 €

254 x 134 mm
1 045 €

5sp

5sp

5sp 5sp

Helsida 254 x 365 mm
2 319 €

5sp

Halvsida 254 x 180 mm
1 389 € 

5sp

Framsida 254 x 315 mm
2 769 €

Specialmoduler

5sp

Baksida 95 x 30 mm  59 €

5sp

Baksida 254 x 315 mm
2 519 €

5sp

Baksida 254 x 134 mm 1 195 €

5sp

Baksida 190 x 30 mm  90 €

5sp

KLASSIFICERADE ANNONSER

Kungörelser, inkl. 4-färg                    1,94  € / spmm

Arbetsplats, rekrytering, inkl. 4-färg                    2,28 € / spmm

Eftertext, inkl. 4-färg                     1,94  € / spmm

Dödsannonser                      1,61  € / spmm

-25 år
35-44 år

25-34 år
45-54 år

75+ år
55-64 år 65-74 år

OSTNYLAND.FI/MEDIA
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Se alla storlekar och priser på www.ksfmedia.fi/ostnyland-moduler



Hangötidningen, med anor ända från år 1890, är Hangös enda lokaltidning. Tidningen utkommer på torsdagar.

LÄSARANTAL 
4 563

ANNONSSTORLEKAR OCH ANNONSPRISER HANGÖTIDNINGEN

ANNONSSTORLEKAR OCH ANNONSPRISER PÅ HANGOTIDNINGEN.FI

A N N O N S S TO R L E K A R  OC H  P R I S E R  I  T R YC K TA  H A N G ÖT I D N I N G E N

KÖN

MODERSMÅL

ÅLDER

UPPLAGA 
1 825

annons@hangotidningen.fi
019 312 140

100 %  

100 %  

100 %  

100 %  

100 %  

100 %  

100 %  

100 %  

100 %  

100 %  

100 %  

100 %  

61 %  

53 %  

1 %  

7 %  

25 %  

13 %  

39 %  

47 %  

2 %  

12 %  

37 %  

4 %  

kvinna

svenska

-24 år
45-54 år

man

finska

25-34 år

55-64 år
75-84 år

35-44 år
65-74 år
85+ år

Källor: Google Analytics 
medeltal 2019, LT-kuntalevikki 
2018, HT läsarenkät

Se alla storlekar och priser på www.ksfmedia.fi/hangotidningen-moduler

Panorama 

980 x 120 px
pris / CPM. 

Kontakta en försäljare.

Box 

 300 x 300 px
pris / CPM. 

Kontakta en försäljare.

Paradbanner 

980 x 400 px
pris / CPM. 

Kontakta en försäljare.

Helsida 254 x 365 mm
1 600 € 

Halvsida 254 x 180 mm
960 €

150 x 180 mm
576 €

Framsida 254 x 273 mm
1 950 €

5sp

5sp 5sp 5sp

Baksida 254 x 134 mm
821 €

KLASSIFICERADE 
ANNONSER

Kungörelser, inkl. 4-färg
1,02 €/spmm

Arbetsplats, rekrytering, inkl. 4-färg
2,32 €/spmm

Hangö serviceregister/Vi betjänar
Hangö 2 X 25 mm

12 mån. = 15 €/gång 
6 mån. = 25 €/gång

Minsta annonsavgift  10 €

Till priset tillkommer 24 % moms.
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kvinnor män

mobilt

ålder

54 % 46 %

50 % 

39 % 

Hälften av 
besöken görs mobilt

39 % av våra användare 
är under 40 år

Av användarna är 54 % kvinnor och 46 % män

besök per vecka genomsnitt över

6 000 3 min

Webbplatsen ostnyland.
fi har i medeltal 6 000  

besök per vecka

Läsarna uppehåller sig på 
webbplatsen i genomsnitt 

över  3 minuter



Med en bilaga i KSF Medias tidningar får ni garanterat plats för ert budskap och når dessutom 
hushåll med reklamförbud. Ert material finns i en miljö med högklassigt redaktionellt material 

som serveras läsarna då de har tid för läsning.

Säg det med en bilaga!

Bilagan är ett kostnadseffektivt sätt 
att förmedla sitt budskap till en 
attraktiv målgrupp på ett intres-
sant och fräscht sätt. Vi har numera 
ett brett sortiment av bilagor som 
trycks med tidningen. Möjligheter-
na är många och tilltalande - olika 
storlekar på olika papper. Se alla 
priser och storlekar samt material-
specifikationer på 

ksfmedia.fi/bilagor

VILL DU ERBJUDA DINA KUNDER MER ÄN BARA EN ANNONS? 

B I L A G O R  O C H  I N S T I C K

30 G  0,17 €/ST.

50 G  0,18 €/ST.

70 G  0,19 €/ST.

90 G  0,24 €/ST.

130 G  0,31 €/ST.

150 G  0,34 €/ST.

2 SIDOR 150 G/M2

4 SIDOR 115 G/M2

6 SIDOR 60 G/M2

8 SIDOR 50 G/M2

MIN. STORLEK        105 X 148 MM (A6)

MAX STORLEK            280 X 400 MM

FÄRDIGT TRYCKTA INSTICK

KSF MEDIAS BILAGOR

PRIS PAPPRETS YTVIKT MINST BILAGANS STORLEK

2020-01-15

Sida 1 | Nytt år 2020 | Bilagor

tidningar.hbl.fi/3d049e32-60b3-
4283-be12-c50ca40d2d0

1/1

1/1

2020-01-15 Sida 1 | FINSVE | Bilagor

tidningar.hbl.fi/467acf1d-0b31-48b2-a6af-7468df80cfda/1
1/1

2020-01-15
Sida 1 | BOKNÄS | Bilagor

tidningar.hbl.fi/3d568e69-d41c-4b2c-bdbc-b8445ebfc46e/1
1/1

2020-01-15

Sida 1 | Kristina Cruises | Bilagor

tidningar.hbl.fi/f6c8ba55-bd9e-4328-8d47-66f7fd1bcb18/1

1/1
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www.ksfmedia.fi/instick



Syftet med native annonsering (innehållsmarknadsföring) är att skapa intressant innehåll för dina kunder som ökar ditt 
företags försäljning och stärker ditt varumärke. Innehållet är naturligtvis det viktigaste i native annonsering och måste 

därför vara förstklassigt. Vi producerar text- och videoinnehåll för tryck och webb – innehåll, som dina kunder vill dela. Vi 
har genomfört effektiva native kampanjer i samarbete med hundratals kunder.

SKAPA STARKA OCH LÅNGVARIGA KUNDRELATIONER MED NATIVE

N A T I V E  A N N O N S E R I N G

HBL VN ÖN E-TIDNING + HBL 365
Native annonsering  
i tryckta tidningen

3 500  €

Native annonsering 
på hbl.fi

1 800 €

Native annonsering  
i tryckta tidningen

2 500  €

Native annonsering 
på vastranyland.fi

1 800 €

Native annonsering  
i tryckta tidningen

2 500  €

Native annonsering 
på ostnyland.fi

1 800 €

Native annonsering i alla tre 
e-tidningar samt i appen HBL 365

2 000  €

De angivna priserna för native annonsering är pris per vecka.
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Forum är ett unikt svenskspråkigt 
ekonomi- och teknikmagasin som riktar 
sig till näringslivets beslutsfattare. 

Tidskriften har en upplaga på cirka 11 000 
exemplar. Läsarantalet är ca 27 000. 
75 % av läsarna bor i södra Finland. 
Tidskriften når de flesta prenumeranterna 
på deras hemadress.

Affärsmagasinet forum

UTGIVNINGSDAGAR 2020

ANNONSSTORLEKAR

A F F Ä R S M A G A S I N E T  F O R U M

21

11 000 50 år 77 % 76 % 93 % 85 % 99 %
Upplaga Medelålder har en bil i 

familjen
anser att det är viktigt 
eller mycket viktigt att 

deras tidskrift är på 
svenska. 

av prenumeranterna 
läser eller skummar 
igenom sin tidning

är i ledande position, 
högre tjänstemän 

eller företagare

har en utbildning på 
universitetsnivå 

6.2 5.3 9.4 7.5 4.6 27.8 24.9 22.10 19.11 17.12

420x280 mm
2.000 €

210x280 mm
1.200 €

210x140 mm
700 €

90x127 mm
600 €

210x77 mm
500 €

Bokningar bör göras två veckor innan publicering. Materialdeadline är även 2 veckor innan publicering.



. . 
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BOENDE
Inredning, fastigheter, 

renovering

HÄLSA
Motion, välmående, 

livsstil testar

MAT & DRYCK
Recept mm.

RESORINTERVJUER
Månadens intervju, 

mäklarintervjuer

TEMAN

livsstil

28.2 27.3 21.5 18.6 28.8 25.9 30.10 27.11PUBLICERINGSDAGAR

ALLMÄNNA TEMAN

TEMAN / HEM & BOENDE

Nybygge

Flytt-tema

Påsk

Fastighetsplacering

Inredningstrender Fastighetspriser

Terrass & Trädgård

Terrass & Trädgård

Stugliv

Stugliv Renovering
28.2

25.9

27.3

27.3

30.10 27.11

21.5

21.5

18.6

18.6 28.8

Natur & Miljö
28.8

Jul
27.11

Bokningsdeadline: 

2 veckor  innan 
publicering

Materialdeadline: 

10 dagar 
innan publicering

Avbokning

Textannonser till 
månadsmagasinet Livsstil 
bör avbokas senast två 
veckor innan publicering.

För avbokning som inte 
sker inom tidsfristen 
debiterar vi 50 % av 
annonsens pris. 

Material

Materialet bör ha 5 
mm marginal och 
5 mm skärsmån (ej 
skärmärken). 

OBS! Materialet bör 
anpassas enligt Heatset-
inställningar.

För produktion av 
annonser debiterar vi 
30 €/annons (+ moms 
24 %). Gäller ej native 
annonsering.

Livsstil är ett lifestyle-magasin för alla våra läsare som är intresserade av livet i allmänhet samt hem och inredning, mat, hälsa och resor.

Annonsera i Livsstil som delas ut med HBL, Västra Nyland och Östnyland med en totalupplaga på ca 40 000 exemplar. Vi erbjuder den finlandssvenska 

målgruppen ett magasin med intressanta artiklar och vackra bilder. Artiklarna kan även läsas på www.livsstil.fi eller som e-tidning.



. . 
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Annonslösningar

STANDARDMODULER

NATIVE

SPECIALMODULER

+

Sista sidan

4 000 €

Halvsida

1 600 €

1/4 sida

1 000 €

livsstil.fi online hbl.fi, ostnyland.fi, 
vastranyland.fi

Facebook Instagram

Helsida

3 000 €

Native i print

Hela holmar i dessa trakter kommer ytterst sällan till salu. Holmen är 2,9 hektar. På holmen � ns nu två hus 50 m2 + 65 m2, två bastun 
och förråd. Huset på 50 m2 är byggt 2013 och har alla moderna � nesser. Huset på 65 m2 är från 60-talet och fungerar som gäststuga.
Ifall man river det äldre huset får man en byggrätt på 150 m2 till användning. Detta är en holme full av möjligheter.

Fp. 998 000 € 

Lägenhet i Brunnsparken som för några år sedan genomgått en � n och högklassig renovering. 
Hisshus. Lägenheten har två balkonger. I samband med köp � nns också möjlighet att köpa  eget 
bilgarage sp. 95 000 €.

sp. 1.195.000 €

Sebastian Rostedt
0400 373 620
partner • sebastian.rostedt@kahdeksas.fi 

www.kahdeksas.� 
Kahdeksas Päivä Oy
Porkkalagatan 24, 00180 Helsingfors

Boka visning: 

Kalliolinnavägen 10 A
3 r + öppet kök + br 
+ wc + 2 balkonger

103 m2

LÖVLANDET
- EN EGEN HOLME 

I PORKALA SKÄRGÅRD

2,9 ha

BLÅS
NOLL
CRISP ÄR EN FRISK, ALKOHOLFRI ÖL 
SOM DU KAN DRICKA NÄR DU VILL.

Hem som lockar hem.

LINDA SALONIUS-PASTERNAK EKON.MAG, AFM

+358 45 201 4331   LINDA@CRISTAL.FI

WWW.CRISTAL.FI

NÄR DU LÄGGER MÄRKE TILL VÅRTRÖTTHET HOS
DINA ARBETSKAMRATER, FÖRESLÅ SOM MEDICIN

Danskarbyvägen, 02420 Kyrkslätt |  tel . (09) 2959 9301  |  reception@langvik.fi  |  www.langvik.fi

REKREATIONSDAGSPAKET
Alla bär vi på en enorm mängd energi, idéer och entusiasm. Allt detta kommer bäst 
till uttryck när vi mår bra. Att sörja för välbefinnandet är en investering i framtiden 
– både för individen och för företaget.

Erbjudandet gäller för nya konferensbokningar under perioden 1.4–20.6.2019. 
Min. 10 personer

74€
/person

nu

(norm. 87 €/pers.)

BOKNINGAR:    MYYNTIPALVELU@LANGVIK.FI     l     (09) 2959 9139     l     WWW.LANGVIK.FI/TARJOUSPYYNTO
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Gnistan till bloggen var då Pia-Maria 
märkte att hon själv, trots studier vid 
Hanken, inte visste så mycket om pri-
vatplaceringar.

–  Tanken har varit att öppna upp 
olika begrepp och få bort stämpeln 
på börshandel som något komplice-
rat. Jag har också tagit bloggen som ett 
sätt att lära mig själv. Jag är ingen supe-
rinvesterare men tycker det är bra att 
försöka få avkastning på sina pengar. 

Turné näsTa
Sedan bloggstarten i fjol har koncep-
tet vuxit. Tillsammans med kompisen 
Hanna Tikander började Pia-Maria i 
vintras ordna evenemang kring temat. 
Redan andra gången hade ryktet spri-

dit sig till den grad att 4 000 anmälde 
sitt intresse, då deltagarplatserna var 35.

Längs våren har det blivit flera eve-
nemang, och för att svara på efterfrå-
gan har duon nyligen också startat en 
podd. I höst drar de ut på Finlandstur-
né för att sprida sitt budskap. 

Vad är det som motiverar?
– Att investera och på lång sikt försö-
ka få avkastning på mina pengar är en 
möjlighet jag för egen del inte vill mis-
sa. Vad andra gör med sina pengar tar 
jag inte ställning till, men jag vill spri-
da information om möjligheterna som 
finns. Som det nu är har unga kvin-
nor ofta inte så många beröringspunk-
ter med börshandel, säger Pia-Maria.

Själv har hon valt att investera i olika 
indexfonder. 

– Det betyder att jag litar mer på att 
ekonomin ska växa än att jag ska gö-
ra klipp på enskilda bolag. Siktet är in-
ställt 20–40 år i framtiden.

Ett råd till den investeringsintresse-
rade är att börja med genomgång av 
den egna ekonomin. 

– Har man kreditkorts- eller andra 
högränteskulder lönar det sig att be-
tala bort dem först, efter det kan man 
räkna hur mycket man har råd att in-
vestera i månaden och börja i liten ska-
la. Genom långsiktighet och ränta-på-
ränta effekten kan man få ihop en an-
senlig summa. Lotto är inte den enda 
möjligheten.

Tips Till 
Tjejer som 
vill få 
pengarna 
aTT växa 
pia-maria nickström vill göra 
ekonomiskt smarta val och är helt 
tydligt inte den enda. på kort tid har 
hennes blogg mimmit sijoittaa (”Tjejer 
investerar”) väckt stort intresse. 

Pia-Maria 
nicksTröM

Bor: 
i Helsingfors

äTer: 
vegetariskt

Dricker: 
Kombucha

Gillar: 
Dans.

uDDa eller okänD TalanG:
Känslokall på börsen, även om 

emotionellt lagd i övrigt

MånaDens inTervju Text: 
Agneta 

Sjöblom

Kiinteistömaailma Center   |   Keski-Espoon Asunnot Oy LKV
Hills Business Park   |   Klovisåkersvägen 1-3      02180 Esbo

Egnahemshus
Byggår 1999
7 rum, kök, 2 badrum, terrasser, garage, strand.
En unik fastighet med egen strand, närmare Helsingfors än vad du tror. 
Strandtomt på 3458m2. Sekunden du stiger in i hemmet öppnas en otrolig 
utsikt mot havet från dom stora fönstren i vardagsrummet. Hemmet har 
flera terrasser och i den inglasade terrassen trivs du långt in i hösten. 
Tornrum, två badrum, garage för två bilar, nyrenoverat kök är bara några 
saker som kan nämnas om det här otroliga hemmet. Totalyta ca 302 m2, 
boyta ca 260 m2 . Hemviksvägen 7. Pris 849.000€

Christoffer Henriksson   
Företagare, AFM

Tfn 045 657 9994
christoffer.henriksson@kiinteistomaailma.fi

Välkommen 
att diskutera 
bostadsbyte

Hemviksvägen 7
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Aktia Fastighetsförmedlings Mika-
el Strömfors har jobbat som mäk-
lare i Borgå sedan 1985. Ekonomis-
ka låg- och högkonjunkturer har 
kommit och gått men bostadskö-
parens intresse för Borgå har varit 
bestående.
– Det � nns ett bra � yt i Borgå. Sta-
den är liten men har mycket att er-
bjuda, säger Strömfors.

Korta avstånd, rik historia 
och utveckling

Bland bostadsköparna � nns både 
ortsbor och in� yttare. De korta av-
stånden och goda vägförbindelser-
na gör det möjlighet att bo i Borgå 
och pendla till Helsingfors. 
Till det som lockar till in� yttning 
hör också de lokala arbetsplatserna 
– på orten � nns � era stora arbets-
givare. Därtill � nns skolorna som 
drar till sig studerande.
Att Borgå inte är en förort utan en 
levande stad med rik historia, ut-
veckling och aktiviteter hör till sa-
ker som ger extra krydda.
– Borgå har sitt gamla centrum 
samtidigt som det byggs mycket 
just nu, vid Västra åstranden och i 
Vårdalen. Staden har också ett rikt 
kulturliv och stort utbud på fritids-
aktiviteter, bland annat en � n sim-
hall och en skidbacke på prome-
nadavstånd. Det är nära till natu-
ren och till det maritima, säger Mi-
kael Strömfors.

Tvåa i Tölö=vi lla i Borgå

En typisk köpargrupp är äldre per-

soner som sålt sitt hus och i stället 
vill ha ett bekvämt höghusboende i 
centrum, nära all service. 
Barnfamiljernas intresse fokuseras 
främst på egnahemshus och radhus-
lägenheter. Också för barnfamiljer-
na brukar närheten till service va-
ra viktig. 
– Man vill till exempel gärna bo 
så att barnen, då de är tillräckligt 
gamla, kan ta sig till skolan på egen 
hand.
Även om prisnivån i Borgå statis-
tiskt sett stigit, är variationen i pri-
serna stor. Det � nns bostäder som 
tvärtom kan ha sjunkit i värde. En-
ligt Mikael Strömfors är dagens kö-
pare ofta pålästa och medvetna. Om 

bostadsbolag inte utfört stora reno-
veringar, utan dessa ligger i framti-
den, hör det till saker som påverkar. 
– Folk vill gärna ha allting ganska 
färdigt. 
Förutom information om stun-
dande stambyten kan det vara bra 
att känna till att det i hus byggda 
före 1995 numera bör göras en as-
bestgranskning innan renovering. 
Jämfört med Helsingfors får man 
fortfarande mer bostad för sina 
pengar i Borgå.
– Säljer man en tvåa i Tölö kan 
man köpa ett egnahemshus i 
Borgå. Det är en klassisk jämfö-
relse som håller än i dag, säger Mi-
kael Strömfors.

Livlig byggaktivitet 
bidrar till a�  utbudet 
av bostäder i Borgå är 
go�  just nu. Förutom 
a�  vara en livskraftig 
stad med mycket a�  
erbjuda, ligger Borgå 
också bra till för 
pendling.

Utmärkt 
tidpunkt för 
bostadsaff ärer
i Borgå

MIKAEL STRÖMFORS
mäklare vid Aktia Fastighetsförmedling 
i Borgå
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Utmärkt 
tidpunkt för 
bostadsaff ärer
i Borgå

Jämn e�terfrågan på fri-
tidsbostäder

En egen marknad utgör fritidsbo-
städerna där Mikael Strömfors ver-
kar på området Sibbo-Borgå-Lovisa.
– Intresset för fritidsbostäder bru-
kar vara rätt jämnt även om den � -
na sommaren i � ol har märkts som 
en liten ökning. 
Fritidsbostäderna som säljs kan grovt 
delas in i två kategorier - de som har 
bilväg ända fram, de som är ute på 
en holme och kräver båt. Båda har si-
na anhängare och efterfrågan jämnas 
också ut av en viss prisskillnad. Vill 
man ha bilvägen får man i regel vara 
beredd att betala lite mera. 

Tips till köparen

Ett tips till bostadsköparen är att 
noga fundera på den egna varda-
gen - hur vill man bo i längden, 
vad är det man prioriterar? 
Är det fråga om en bostadsaktie är 
det skäl att kolla upp husbolagets 
uppgifter, kanske tala med dispo-
nent och styrelse. Handlar det om 
ett egnahemshus rekommende-
rar Mikael Strömfors att man lå-
ter göra en konditionsgranskning, 
om man nu inte råkar vara den 
händiga typen själv.
– En konditionsgranskning innan 
man fattar det slutliga köpbeslu-
tet är alltid bra att göra. Det ga-

ranterar inte att man inte råkar 
ut för problem i framtiden, men 
man lär sig om huset och får en 
introduktion till husägandet och 
vilka reparationer som är på kom-
mande.
Ett annat råd är att tänka långsik-
tigt då man gör sitt köp och ha en 
plan för hur man klarar av kom-
mande kostnader. Är man intres-
serad av bostad i Borgå lönar det 
sig ta kontakt med Aktias mäk-
lare. 
– Det är en utmärkt tidpunkt att 
ska� a bostad i Borgå just nu. Utbu-
det är stort och det råder en bra ba-
lans mellan nyare och äldre bostäder, 
säger Mikael Strömfors. 

I samarbete med

Fastighetsförmedling

Genomsni� liga 
kvadratmeterpriser 

Borgå 
2017-2018
(inkluderar ej nyproduktion)

EGNAHEMSHUS

år 2017 

2 117 euro 

år 2018 

2 204  euro 

HÖGHUSLÄGENHETER

år 2017 

2 554 euro 

år 2018 

2 621  euro 

Säljer man en tvåa 
i Tölö kan man köpa 
e�  egnahemshus 
i Borgå. Det är en 

klassisk jämförelse 
som håller än i dag.

,,

  Ta en generös bunt med 
ca 50 cm långa björkkvis-
tar. Har du en egen björk 
på gården är det okej att 
ta för sig men kom ihåg 
att det inte hör till alle-
mansrätten att bryta av 
kvistar på andras mark, så 
be om lov. Lägg kvistarna 
intill varandra, en och en. 
Låt undersidan, den ljusa-
re sidan av löven vara utåt. 
Lägg de kraftigaste kvis-
tarna i mitten och de kle-
nare på sidorna. Det är ef-
ter smak och tycke hur 
bred du vill ha din bastuk-
vast. Jag brukar göra tre 
olika storlekar: en väldigt 
tjock och generös, en lite 
tunnare med längre kvis-
tar blandat med svartvin-
bärskvistar och så en i mi-
ni-format till femåringen. 
Håll i kvasten och ta bort 
bladen vid handtaget. Här sä-
ger min morfar att om man 
har lite tid, kan man ta träd-

gårdstråd men jag vill göra 
som han lärt mig, så jag tar 
björkvidjar. Jag skalar dem 
och tvinnar runt och bin-
der. Drar åt hårt så den hål-
ler. Binder vidare mot roten 
och gör en ögla för att kun-
na hänga upp kvasten. 

  Torka bastukvasten bäst 
på ett torrt, mörkt och luftigt 
ställe. Man kan också lägga 
den i plastfolie i frysen di-
rekt då den är bunden, då 
behåller den sin härligt grö-
na färg och doft. 

  Innan användning skall 
bastukvastenl vara en stund 
i ljummet vatten innan man 
lägger den i lite varmare vat-
ten, för att få bästa resultat. 
Vattnet som du haft kvasten 
i kan du gärna sedan kasta 
på den varma bastuugnen 
så sprids en ljuvlig doft. Det 
är när svettdropparna bör-
jar rinna som man kan bör-

ja slå mjukt med kvasten 
över kroppen. Först försik-
tigt och sedan, om man vill, 
lite hårdare. Blodcirkula-
tionen galopperar igång och 
man blir härligt rosig. Björk-
löven är anti-inflamatoris-
ka, de innehåller saponiner 
och de tvättar bort fett och 
smuts från huden så den blir 
len och skön. Man väljer själv 
hur hårt man vill slå på ryg-
gen. Behandlingen i sig är en 
riktig njutning, som höjer en-
erginivån. Och som i sin tur 
sägs öka livslängden. 

Så Här gör du en egen BaStukVaSt

Det blir 
bäst med 
kvistar från 
vårtbjörken 
eftersom 
bladen sitter 
bättre. Fast 
jag tycker 
mera om 
glasbjörkens 
doft. 

,,
språket för att förklara då 
naturen bjuder på höstlig 
färgprakt. När träden glö-
der gula, orange och röda. 
Ett fantastiskt fyrverkeri 
att beskåda. Mig lockar nu 
Mittåkläppen. 

Mittåkläppen, en fjälltopp 
som varit i mitt blickfång 
nästan hela svamphelgen. 
En av Härjedalens mest 
populära fjälltoppsvand-
ringar, 1 212 m ö.h., en rela-
tivt enkel vandring på cirka 
3–4 timmar. Inget problem 
för en nybörjare. Det är ba-
ra att sätta en fot framför 
den andra.

Även om sängen lockar mer 
än att dra på sig vandrings-
skorna, stiger jag upp. Gan-
ska bestämt. Packar rygg-
säcken. Vatten, apelsinjui-
ce och kakao. Nötter och en 
banan. Några kex. Kopplar 

bort hjärnan en stund – ef-
tersom den tjatar om att jag 
ska gå och lägga mig igen. 
Eller sätta mig vid datorn 
och jobba. Men nu vill jag 
inte lyssna, så jag stänger 
av. Effektivt. Kör på i mitt 
”robotläge”.

Redan de första tio minuter-
na av vandringen känner jag 
att det är ett bra drag! Här 
kommer jag att få fina bil-
der. Jag har i flera år, sedan 
jag började fotografera mer, 
gjort saker för bildens skull. 
Många gånger tagit mod till 
mig, bara för att få den där 
coola bilden. Samma gäl-
ler mitt jobb som blogga-
re. Min blogg bär namnet 
”Guldkanter i vardagen”, 
vilket har fått mig att varje 
dag hitta de där guldkanter-
na. För att sedan kunna be-
rätta om dem. 

”Lev i nuet, njut av stun-
den, carpe diem…”, visst le-
ver jag nu i nuet? Eller? Nu 
känns det väl ändå som car-
pe diem, jag är ju på ett fjäll!” 
Så låter det i mitt huvud inn-
an jag ens kommit till foten 
av fjället. Alla råddiga tan-
kar. Låter dem pladdra på. 
Lyssnar lyhört, intresse-
rat. Försöker snappa upp 
de knutar som borde kny-
tas upp, så man kan gå vi-
dare. Vad är det som maler? 
Likt en torktumlare. Runt 
och runt. Och hur pratar jag 
med mig själv? Snällt?

Jag har tre saker jag vill be-
ta av innan jag når toppen. 
Har bestämt ett bäst-före-
datum för tankar som mal 
på. Når toppen och alla tan-
kar är borta. Inga knutar. 
Malandet har försvunnit. 
Nuet har infunnit sig. Min 
litenhet, för att ändå kän-

na mig så stark och mäk-
tig med naturen. Härje-
dalens fjällvärld öppnar sig 
för mig. Ser långt in i Nor-
ge. Andas in allt. Och jag 
springer och skrattar högt! 
Blir skrämd och överrump-
lad av hur lycklig jag låter. 
Som ett barn. Tillåter mig 
själv att gråta. Förlösande. 
Inte för att jag varit ledsen. 
Men ibland gör det ont att 
släppa något man burit på 
länge. Den blöta filten av 
ångest eller ledsamhet (el-
ler vad man går och bär på) 
har ändå varit en trygg-
het. Att vara fri från den är 
skrämmande.

Ringer Mattias, min sambo, 
då jag når toppen. Skämtar 
och säger att han ska gå till 
fönstret och vinka till mig. 
Han sitter på kontoret och 
tycker jag är cool som gått 
upp på fjället ensam.

Renhjorden kommer nära 
och jag klättrar upp på en 
stor sten, står stilla och tit-
tar på djuren en stund, när 
de går förbi fridfullt. Regn-
molnen närmar sig och jag 
går med raska steg ner-
åt igen. Själen sjunger Jon 
Henrik Fjällgrens sånger 
på repeat.

Nere, vid foten av berget, tar 
jag min efterlängtade fika-
paus. Så gott!

Atmosfären i fjällen får mig 
att känna mig väldigt stark. 
Gå ner i varv. Fokusera på re-
levanta saker. Nuet. Jag ska 
vandra mer. Ensam. Bara 
mina tankar och steg. Hand 
i hand. Eller kanske nästa 
gång med hela familjen. Ba-
byn i selen. Ostsmörgåsar och 
varm kakao till vår femåring. 
Stanna upp många gånger, för 
att undersöka alla insekter och 
små varelser. 

 KANTARELLER.  Vi fikade uppe vid ett väldigt brant ställe med 
fin utsikt över dalen, ostsmörgåsar och kaffe. Och ägg. Det kanske 
mest magiska var väl alla nattfjärilar. De fick mig att stanna flera 
gånger och bara “waaauuu”. 

Tillåter mig själv att gråta. Förlösande. 
Inte för att jag varit ledsen. 

Mäklarvisitkort (10 st)

200 €

Erbjudanden (8 st)

250 €

Tjänster på livsstil.fi

SONJA RAJANEN
Fastighetsmäklare, AFM

sonja.rajanen@aktialkv.fi

050 467 9972
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LINDA SALONIUS-PASTERNAK
Fastighetsmäklare

linda.salonius@cristal.fi

044 342 1257
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FREDRIK HELLMAN
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Fem steg för ökad 
hållbarhet i köket

På Keittiömaailma som säljer de in-
hemska A la Carte och Petra-köken 
har man lång erfarenhet av köksdesign.

– Vår målsättning är att erbjuda håll-
bara kök i allt från design till smarta 
lösningar som underlättar en hållbar 
livsstil. Då man köper ett inhemskt A 
la Carte- eller Petra-kök kan man lita 
på kvaliteten och servicen som täcker 
allt från inspiration till installation, sä-
ger Merita Wiedmer, försäljningschef 
på Keittiömaailma i Esbo, som är den 
största köksbutiken i Finland.

#1  Kökets livslängd

Då man planerar sitt drömkök får 
man gärna följa trender och sin per-
sonliga stil men samtidigt ska man 
tänka på att köket borde hålla i fl era år. 

– Ett kök av god kvalitet är en in-
vestering. Satsa därför på kvaliteten 
och på tidlösa material. Personlighe-
ten kan man låta synas genom utrust-
ning och små tillbehör som är enkla-
re att förnya än hela köket, säger Me-
rita Wiedmer.

Lita vid planeringen gärna på en 
köksinredare som beaktar dina öns-
kemål och din livssituation men sam-

tidigt väljer sådana material och inn-
ovationer som ökar kökets livslängd.

#2  Hållbara materialval

De bästa förutsättningarna för 
hemmets hjärta ger man redan i 
materialvalet. Hållbarhetsfrågor 
är viktiga vid tillverkningen av A 
la Carte och Petra-köken. 

– Trä är vår huvudråvara och det 
är av största vikt att våra leverantörer 
följer vår policy för hållbart skogs-
bruk, säger Wiedmer och fortsätter:

– Certifi kat är en garanti för håll-
bar produktion. A la Carte- och Pet-
ra-köken har både miljö- och kva-
litetscertifi kat samt M1-märkning 
för byggmaterial med lågt utsläpp.

#3  välj e�  inhemskt kök

Ett inhemskt kök är ett hållbart val. 
Då produktionen sker i Finland mi-
nimeras miljöpåverkan bland annat 
från transporterna. Också sysselsätt-
ningen gynnas.

– Både A la Carte- och Petra-kö-
ken har beviljats Nyckelfl aggan som 

tecken på att tillverkningen är in-
hemsk och sysselsätter folk i Finland, 
säger Wiedmer.

#4  Hållbarheten i vardagen

Keittiömaailmas målsättning är att bi-
dra till och underlätta för konsumen-
terna att leva ett mer hållbart liv i si-
na kök. Det kan beaktas redan då pro-
dukterna designas samt vid utveck-
lingen av sortimentet.

– Det kan till exempel handla om 
att ha vatten- och energibesparande 
lösningar, minska matsvinnet, för-
bättra återvinningen, säkerställa att 
maten lagras optimalt för en längre 
hållbarhet eller att förenkla inom-
husodlingen av grönsaker och örter 
i köket, säger Merita Wiedmer.

#5  sortera rä� 

Det kanske enklaste sättet att beak-
ta hållbarheten i vardagen är sortera 
rätt. Plast, metall och matrester ska 
alla ha sina egna sopkärl. 

– Sorteringen behöver inte vara 
komplicerad, man kan skapa en sor-

teringsstation redan i köket. Att allt 
har sin plats redan från start sparar 
både tid och miljö.

I huvudstadsregionen hittar man 
Keittiömaailmas köksbutiker i Hel-
singfors, Esbo och Vanda. I Esbo er-
bjuds service också på svenska. 

Miljömedvetenheten ökar och det behöver inte vara svårt att hålla jämna steg. I matlagningen 
blir de ekologiska och vegetariska alternativen allt vanligare men det fi nns ytterligare sätt att 

vara klimatsmart i köket. Många av dem börjar redan vid köksplaneringen.

närproducerad mat står för hållbar 
konsumtion. med A la cartes urban 

Garden är det lätt att odla grönsaker och 
örter även i eget kök.

ett kök av god kvalitet är en investering som ska hålla i 
många år. det inhemska A la carte-köket satsar både på 
design och kvalitet.

I samarbete med

Text: Satu Halla
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Alkoholfria drycker är en trend som fortsätter växa 
och utbudet i butikerna blir allt större. Det finns 
faktiskt ingen orsak till att alkoholfria drinkar inte 
kan smaka lika genomarbetade och välsmakande som 
högprocentiga drycker. Å andra sidan – det finns ingen 
orsak till att köpa dem i butik när du kan blanda dem 
själv för bråkdelen av kostnaden. Vi har samlat de 
bästa tipsen för att lyckas!

  Tänk ”syrlig bål” förminskat till 
ett glas. Sura och beska smaker 
upplevs sofistikerade i jämförelse 
med söt lemonad.

 Undvik att blanda drinkar 
med standardläsk – det är lite 
som att göra godis av godis. Välj 
istället de typiska ”blandvattnet” 
som brukar finnas i en bardisk : 
mineralvatten eller sodavatten 
med olika egenskaper. De kan vara 
sträva, syrliga eller helt neutrala i 
smaken.

 Vad är drinkens ”kropp”? Det du 
väljer att basera din drink på (och 
det som utgör den fylliga smaken) 

kan vara juice, mixade bär och 
frukt eller pressad must. 

 Alkoholfria viner är ofta en be-
svikelse att dricka som de är – men 
alkoholfritt mousserande vin är en 
alldeles ypperlig bas för olika smak-
sättningar. Mina festligaste drinkar 
gör jag med alkoholfri skumpa av 
olika slag. För det mesta blandar jag 
50/50 skumvin och juice - men det 
är en smaksak. 

TIPS! Testa gärna alkoholfritt, mous-
serande rosévin i kombination med 
blåbär, hallon, granatäpple, isté 
(rooibos), melon, rabarber, lime, 
mynta eller ingefära.

alkoholfrI mImoSa
Gör alkoholfri mimosa på 0-procen-
tigt mousserande vin, färskpressad 
blodapelsin och/eller havtornssaft.

aPPle PIe moScow mule 
- en klassisk mocktail med ginger 
ale och alkoholfri äppelmust de-
korerad med kanelstång och tunna 
äppelskivor. 

SommardrInk
Blanda en fräsch sommardrink med 
mixade jordgubbar, lime och mynta 
– toppa med Schweppes Russchian. 

cranberry fIzz! 
Mortla tranbär, råsocker och pres-

sad limesaft – toppa med soda-
vatten.

alkoholfrI GT
Så kallad GFT (gin free tonic). Du 
gör en sådan genom att grovhacka 
1 msk enbär som du sjuder i en 
kastrull tillsammans med 1 msk 
råsocker och en halv dl vatten. Låt 
blandningen koka upp och sjuda 
i drygt en halv minut. Låt svalna 
och dra i cirka 4 timmar, det lönar 
sig alltså att göra storsats. Sila av 
enbären och skaka vätskan i sha-
ker tillsammans med limejuice och 
is. Häll upp i isfyllt glas och fyll 
på med Indian Tonic. Garnera med 
gurka och lime.

Goda alkoholfria 
drinkar – så här 
lyckas du

Alkoholfria drinkar – tänk så här

5 idéer på alkoholfria drinkar

av Malin 
Vesterback

Bokningsdeadline: 

2 veckor  innan 
publicering

Materialdeadline: 

10 dagar 
innan publicering

4 000 €



P R O G R A M M A T I S K A  K Ö P

Programmatiska köp innebär realtidsköp av annonsexponeringar i valda medier via skräddarsydda system. 
Finlands största köpargrupp är mediebyråer. Teckna ett avtal med oss direkt via Google Ad Manager.

PRODUKTER

GOOGLE AD MANAGER

För att öppna en Private deal behöver vi nedanstående uppgifter 
om köparen. I utbyte mot dessa uppgifter får köparen ett Deal ID, 
ett användarnamn som öppnar vårt inventarie för köp. Deal ID kan 
gälla många olika annonsformat samt webbplatser och/eller sidor.

•  köpsystem (DSP)

•  köpare (Seat ID)

•  annonsör

•  webbplatser/sidor för exponering

•  önskade annonsformat

ANNONSFORMAT SALUFÖRDA WEBBPLATSER

PRIVATE DEALS OMFATTAR FÖLJANDE ANNONSFORMAT OCH WEBBPLATSER

Parad 980 x 400

Panorama 980 x 120

Förlängd stortavla 160 x 600

Jättebox 468 x 400

Box 300 x 300

Mobil 300 x 300

Övriga annonsformat är även möjliga vid behov.

hbl.fi

vastranyland.fi

ostnyland.fi

SÅ HÄR KÖPER DU ANNONSER FRÅN KSF MEDIAS ONLINEINVENTARIE
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BETALNING ÖVRIGA DEBITERINGAR

TIDNINGENS ANSVAR

REGELVERK OM REKLAM

REKLAM- OCH MEDIEBYRÅRABATT

UPPREPNINGSRABATT

STANDBY ANNONSER

KONTON

E-FAKTUROR

KSF Media Ab, 2137240-1
E-fakturaadress: 003721372401
Operatör: Maventa (003721291126)
Förmedlings ID vid sändning från banknätverket: DABAFIHH. Ifall ni inte 
har möjlighet att skicka direkt till Maventas förmedlings ID från ert e-fak-
tureringsprogram, bör ni använda detta förmedlnings ID.

FAKTUROR PER E-POST TILL SKANNINGSTJÄNSTEN

Vi ber er att endast skicka fakturor till nedanstående adress. Fakturor 
som skickas per e-post skall inkluderas som bilagor i PDF-format. Ifall 
fakturan innehåller bilagor, skall dessa vara inkluderade i samma fil som 
själva fakturan. Adressen för e-post fakturor: 21372401@scan.netvisor.fi

•  Ni kan skicka flera fakturor i en och samma e-post, dock bör varje 
    faktura vara en enskild pdf-fil. Alla filer bör även ha olika namn.
•  En enskild e-post får högst vara 5MB.
•  PDF-filerna bör vara äkta PDF-filer (PDF version 1.3 eller nyare).
•  PDF-fakturorna får inte vara låsta eller krypterade med lösenord.
•  Dokumentets storlek får högst vara 210 x 297 mm.
•  Tillåtna tecken för filens namn är följande: a-z, A-Z, 0-9, vänligen 
    använd ej specialtecken då ni namnger filerna.

SKANNINGSTJÄNST FÖR PAPPERSFAKTUROR

För att kunna förmedla fakturan snabbt och pålitligt till mottagaren, bör 
adressuppgifterna vara fullständiga både i fakturan och på kuvertet.

KSF Media Ab
21372401
PL 100
80020 Kollektor Scan

•  Vänligen skicka inget annat till skanningsadressen än de fakturor och 
   bilagor som skall skannas. Posten läser automatiskt in i vår leverantörs- 
      reskontra och inget annat material (till exempel kvitton, företagspresenter,   
     kreditkort, entrébiljetter) förmedlas vidare via skanningstjänsten.
•  För att uppnå det bästa slutresultatet för att automatiskt identifiera  
    fakturorna, ber vi er att endast använda svart text på vitt botten.
•  Vänligen använd inte nitar då ni skickar fakturor till skanningstjänsten.

Mervärdesskatt 24 % specificeras på fakturorna och är avdragsgill för momsre-
gistrerade företag. För fakturor på under 31 € tillkommer en faktureringsavgift 
på 6,20 € (inkl. moms 24 %). Fr.o.m. 1.1. 2018 ingår ett fakturatillägg på 5 € i våra 
pappersfakturor. Ifall vårt grafiska team är tvunget göra ändringar i kundens 
material fakturerar vi 30 € (+ moms 24 %) extra för varje annons (bilagor och 
native annonsering prissätts separat).

REKLAMATIONER
Reklamationer görs till KSF Medias annonsbokning på annons@ksfmedia.fi 
eller per tfn 09 1253 558 (må–fr kl. 8–12 och 13–16).

Vi strävar efter att publicera alla godkända annonser på utsatt dag. Om 
annonsen av produktionsmässiga eller andra hämmande orsaker (såsom 
strejk) eller på grund av förmedlares fel inte kan publiceras ansvarar KSF 
Media inte för eventuell skada som åsamkas annonsören. KSF Media 
bedömer eventuella fel i fråga om tryckkvalitet enligt standarden ISO 12647-3. 
KSF Medias ansvar för uteblivna annonser eller fel som inträffat vid 
publicering uppgår maximalt till retur av betalt belopp och ersättning 
av övriga produktionskostnader i anslutning till material som framställts 
för tidningar. Eventuella anmärkningar bör göras inom åtta dagar efter 
publicering

KSF Media följer och tillämpar gängse rekommendationer och lagstift-
ning om reklam och tidningsspecifika publiceringsregler. Utgångspunk-
ten är att annonsören ansvarar för annonsens lämplighet och eventuella 
skador.

KSF Media förbehåller sig rätten att låta bli att publicera olämpliga an-
nonser samt märka textliknande annonser med texten ”Annons”. KSF Me-
dia ansvarar inte för skador som har orsakats av att annonsen fallit bort, 
ifall annonsen skickats per e-post men inte anlänt före deadline. 

KSF Media beviljar 15 % rabatt till alla reklam- och mediebyråer. Rabatten 
förutsätter kontinuerlig och regelbunden annonsering i KSF Medias 
publikationer samt uppfyllande av olika funktions- och kvalitetskriterier. 
Detta förutsätter att byrån följer bland annat KSF Medias material- 
och betalningstidtabeller. Lägg även märke till att rabatten inte kan 
kombineras med andra kundrabatter. Kontakta vårt försäljningsteam för 
att kontrollera din rätt till rabatt.

När en annons upprepas oförändrad inom 14 dagar beviljar vi en upp-
repningsrabatt på 10 %. Alla annonsupprepningar bör bokas i samband 
med bokning av seriens första annons. Lägg även märke till att rabatten 
inte kan kombineras med andra kundrabatter

En standbyannons innebär att du kan välja en fem dagars tidsperiod, under 
vilken vi publicerar din annons. Standbyannonser lönar sig att välja om din 
annons inte behöver publiceras på specifika dagar och du vill annonsera för-
månligt i dagstidningen. I våra standbyannonser ingår följande alternativ: 
helsida, 5 x 180 mm, 3 x 365 mm, 5 x 134 mm, 3 x 180 mm och 5 x 88 mm. 
Vid köp av en standbyannons får du 25 % standbyrabatt. Rabatten kan 
inte kombineras med andra kundrabatter.

Mottagare: KSF Media Ab

Mediebyråer: 30 dagar netto eller 14 dagar -1 % kassarabatt

Förseningsränta: 7, 5 %

KONTONUMMER

NORDEA
IBAN: FI 6916603000046337
BIC: NDEAFIHH

AKTIA
IBAN: FI 464055 0010011290
BIC: HELSFIHH

DANSKE BANK
IBAN: FI 2580001671377050
BIC: DABAFIHH

HANDELSBANKEN
IBAN: FI 9055496620063499
BIC: OKOYFIHH

B E T A L N I N G .  R A B A T T E R .  A N S V A R .
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WWW.KSFMEDIA.FI

annons@hbl.fi

09 125 3558

annons@vastranyland.fi

019 222 888

annons@ostnyland.fi

020 7569 646

annons@hangotidningen.fi

019 312 140

H A R  D U  F R Å G O R  G Ä L L A N D E  V Å R A 
M A R K N A D S F Ö R I N G S L Ö S N I N G A R ? 

T V E K A  I N T E  A T T  T A  K O N T A K T !

M IEK T TD EROE


