*Skissbilder

VI PRESENTERAR STOLT
NYA TVÅ DAGAR!
Två Dagar behöver knappast en större introduktion - stans största magasin som
inleder helgen för de flesta göteborgare. Kvalitetsläsning om personer och
fenomen, guidning inför veckoslutet när det gäller evenemang, kultur,
mat & dryck, resor och inredning är bara några av de punkter Två Dagar
bjuder på. Med en omsorg om detaljer och örat mot marken ska läsaren känna
sig uppdaterad, inspirerad, underhållen.

Nu även på

gp.se

Med start 24 februari uppdateras inte bara formatet, ordningen och innehållet i papperstidningen, man
kan även ta del av allt material via gp.se/tvadagar. Två Dagar ska fungera både som helgläsning i sängen
och som vägledare till stadens utbud, i papper och digitalt. På nästkommande sidor kan du ta del av hur
du bäst kan synas med Två Dagar.
Vi hörs!
Göteborgs-Posten

BOKNING

Prata med din ordinarie kontaktperson. Du kan även höra av dig till oss på telefon 031-80 94 90 eller
skicka ett mail till annonsbokning@gp.se

PRISER PRINT
HELSIDA, Utfallande
250 x340 mm + 5 mm bleed/utfall

HELSIDA
216 x303 mm (ej utfall)

HALVSIDA
216x148 mm

72 000 kr

72 000 kr

36 000 kr

YTTER
96x303 mm

30 000 kr

HALVYTTER
96x148 mm

RINK
216x71mm

15 000 kr

17 500 kr

BOKNINGS- LÄMNINGSTIDER

Sista bokningsdag är torsdagar kl. 16 veckan
före införandedatum.
Material för sättning lämnas senast torsdagar
kl. 16 veckan före införandedatum.
Färdigt material lämnas senast måndag
kl. 10.00 före införandedatum.

MATERIAL

Helmaterial skickas via annonsinskick.stampen.com

*Samtliga priser är exklusive moms.

OBS: Två Dagar trycks med heatset, och annonsmaterial ska levereras med 300 i upplösning och
ICC-profil Fogra 39.
Pappersvikt 70 gr SCA Grapho Style

UTFORMNING

Vi hjälper gärna till att utforma din annons.
För produktion tillkommer från 195 kr/modul.

PRISER GP.SE

*Skissbilder

PANORAMA
Placering: GP Livsstil/Två Dagar
Period: En vecka, onsdag - tisdag
Antal impressions desktop:100 000
Antal impressions mobil: 80 000
CPM: 75
13 500 kr

BOKNING OCH MATERIALLÄMNING

Material för produktion skickas senast 6
arbetsdagar före första publiceringsdatum till
digitalbestallning@stampen.com

*Samtliga priser är exklusive moms.

Färdigt material skickas senast 3 arbetsdagar före
första publiceringsdatum till material@stampen.com.

