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SPECIALMODULER

A

B ?
Första sidan
6 sp x 245 mm

Turlistan
38 mm x 78 mm

Väder/serie sidan
A: 52 mm x 275 mm
B: 52 mm x 130 mm

Speciallösningar
Hittar du inte vad du 
söker efter? Tag kon-
takt med våra säljare 
så diskuterar vi vidare

A

B

C

A B

C

B C
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Uppslag
530 mm x 375 mm

Helsida
6 sp x 360 mm

Halvsida (liggande)
6 sp x 178 mm

Halvsida (stående)
3 sp x 360 mm

Fjärdedelssida 
(stående)
3 sp x 178 mm

Fjärdedelssida 
(liggande)
6 sp x 90 mm

Åttondelssida
3 sp x 90 mm
2 sp x 135 mm

Sista sidan
A: 2 sp x 125 mm
B: 1 sp x 125 mm
C: 2 sp x 60 mm
D: 1 sp x 60 mm

Första sidan
A: 6 sp x 50 mm
B: 4 sp x 50 mm
C: 2 sp x 50 mm

Sidan 3
Helsida, halvsida 
eller fjärdedelssida

Nya Åland utkommer fem dagar  
i veckan som papperstidning 
samt 7 dagar i veckan som 
digitala eNyan.

Med en annons i pappers- 
tidningen får du en räckvidd  
på ca 12 000 läsare.

modulMått

1 sp 38,5 mm
2 sp 81  mm
3 sp 123  mm

4 sp 165  mm
5 sp 208  mm
6 sp 250  mm

SPALTMILLIMETer:
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www.nyan.ax är en av Ålands mest populära nyhets-
sajter med över 170 000 sidvisningar på en vecka.
Nyan.ax är responsiv och anpassar sig till både redaktionellt och banners. 
Möjligheterna är oändliga och endast din fantasi och din plånbok sätter be-
gränsningarna. Här finns plats för såväl traditionella lösningar som nya ideer.
Sajten är helt utan låsning - på vår sajt kan du ta del av allt vi publicerar.

PANORAMA 1
1150 x 240 pxl

SLIDE 1
roterande
468 x 250 pxl

PANORAMA 2
1150 x 240 pxl

MITTFÄLTET
roterande
250 x 240 pxl

SLIDE 2
roterande
468 x 250 pxl

PANORAMA 3
1150 x 240 pxl
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SPECIALMODULER

En responsiv hemsida innebär att layouten alltid förändras beroende  
på vilken skärmstorlek och upplösning besökaren har. Det innebär att besökaren kan se samma 
webbplats från en mobiltelefon, läsplatta eller en dator utan att behöva scrolla och zooma.

RESPONSIVHEMSIDA

SPECIALFORMAT

Roadblocker
Ditt budskap ligger som en ram runt hela hemsidan och 
toppen följer alltid med oberoende hur långt ner du scrollar. 

ARTIKEL 
BANNER
320 x 160 pxl

VÄDER/
SJÖVÄDER
BANNER
220 x 
320 pxl

BANNER I 
BILDSPEL
320 x 320 pxl

PRISLISTAWEBBEN
 PER DAG PER VECKA PER MÅNAD
Panorama 1 150 € 600 € 1 200 €
1150x240 pxl
320x160 pxl (responsiv) 

Slide 1 40 € 210 € 750 €
468x250 pxl

Panorama 2 90 € 300 € 750 €
1150x240 pxl
320x160 pxl (responsiv)

Mittfältet  60 € 200 €
250x240 pxl

Slide 2  150 € 500 €
468x250 pxl

Panorama 3 80 € 200 € 500 €
1150x240 pxl
320x160 pxl (responsiv)

Artikelbanner  110 € 400 €
320x160

Bildspel  110 € 400 €
320x320

Väder/sjöväder Fråga din säljare om mera information
220x320   

Interstitials   625 € 2 460 €
Interstitials eNyan helg   lördag/söndag 198 €
768 x 1024 pxl, 1024 x 768 pxl, 
640 x 853 pxl & 853 x 640 pxl

Take over 900 €  

Roadblocker 900 €  

Advertorial Fråga din säljare om mera information
Även i papperstidningen

Take over
En bild, annons, text eller video som ligger över 
hela sidan då man kommer in på hemsidan.

+

En annons vid en artikel eller i ett bildspel ligger synligt på alla artiklar och bildspel. Det betyder att 
läsaren oberoende vilken artikel man går in på eller vilket bildspel man tittar på alltid ser din annons.

TAKE
OVER
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REA ROAD

BLOCKER

ANNONS

HEMESTRA!
Unna dig en avkopplande semester  
på hemmaplan: Hemestra!
Hos oss på Arkipelag bor du i stora, fina rum  
och kopplar av med god mat och drycker.

ADVER-

TORIAL

Advertorial
Ditt budskap ligger i samband med den redaktionella 
innehållet och har ett liknande utseende.

INTER

STITIALS

Interstitial
Eller insticks-annonser, är en annons som finns mellan sidorna i vår digitala tidning men inte i den tryckta 
papperstidningen. Insticksannonsen är klickar, dvs läsaren kan enkelt klicka sig vidare till annonsörens hem-
sida eller facebook kampanj. Som annonsör kan man välja om annonsen skall gå för en dag, en vecka eller 
endast i vår helg eNyan.
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totalräckvidd

NYA ÅLAND/ENYAN
Läs Nyan på papper 5 dagar i veckan 
eller digitalt 7 gånger i veckan. Distri-
bueras till alla hushåll en gång i måna-
den. Digitala möjligheter och klickbara 
annonser. 12 000 läsare.

NYAN.AX
En av Ålands populäraste nyhets-
sajter. Snabb uppdatering och olåst.
40 000  unika besökare 
170 000 sidvisningar
(per vecka) 

NYAN PLAY
Rörligt material med  
ljud och bild på 
www.nyan.ax.

LEDSKYLT

PELARREKLAM

BIOREKLAM

Vår populära LED-skylt finns på Nya Godbyvägen strax 
före rondellen till Mariehamn. Ca 10 600 bilar kör dagli-
gen förbi skylten och periodvis är trafiken långsam vilket 
gör att detta blir en ypperlig plats för er marknadsföring.
Innehållet på LED skylten bör vara kort och läsbart så 
bilisterna hinner registrera. En annons rullar i 6 sekunder.

Pris: 220€/vecka

Nyans pelare finns vid Östra utfarten vid Alandica och i 
centrum vid torget. Alla besökare tar alltså del av bud-
skapet du har där. 
Självklart hjälper vi till med utformningen av materialet. 
Då pelarna har en storlek på 1.41 x 2,985 meter syns din 
marknadsföring mycket bra. Pelarna är dessutom place-
rade på platser där både bilister samt fotgängare rör sig. 
Dessutom har du möjlighet att ha tre olika budskap på 
dessa då de är tresidiga. Pelarna bokas månadsvis.

Pris: fråga din säljare om offert

Mariehamns biograf Bio Savoy har ett besöksantal om  
40000 personer per år. Med en rörlig marknadsföring 
fångar du tittarnas intresse och en förfilm på bion är ett 
ypperligt tillfälle att göra detta på. 
En marknadsföringsfilm bör inte vara längre än 30 
sekunder för att bibehålla tittarens intresse. 
Du bokar bioreklamen veckovis då den visas på alla 
filmer som går denna vecka. Sjävklart kan du själv styra 
när den börjar visas, kanske på en premiär av en film 
som lockar till sig en ålderskategori som är just din 
kundkrets.

Pris: från 400€/vecka
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VI KÄNNER DEN ÅLÄNDSKA MARKNADEN 
OCH VI KÄNNER DINA KUNDER
Därför vet vi också att alla kunder behöver en unik marknadsföring som passar just 
deras behov och målsättningar. Vi har dessutom den mest heltäckande marknaden på 
Åland och når ut till flest per dag.
Vi gör alltid upp en plan som blir den bästa för just ditt företag och analyserar var och 
i vilket media som är mest passande för att nå ut till den specifika målgruppen.  Vi tror 
att alla har ett eget behov och en egen stil och därför ser vi till att just ditt företag får 
den bästa skräddarsydda dealen som passar just er!

SOME
8 000 pers. följer Nya 
Åland på Facebook 
och 1 200 pers. på 
Instagram.

LED-SKYLT
10 600 fordon
kör dagligen förbi  
den digitala skylten 
vid Godbyvägen. 

BIO
Närmare 40 000
personer besöker Bio 
Savoy per år.

pelare
finns vid Alandica 
samt på torget. Alla 
centrumbesökare 
ser din annons.
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dinkontakt

Annonsoriginal sparas i tryckfärdig PDF el-
ler i eps-format med typsnitten inkluderade. 

Bilder bör vara minst 150 dpi och i 
CMYK-läge. 

Originalen sänds per e-post till:  
annons@nyan.ax. 
Är materialet stort kan ni använda  
www.sprend.com, www.dropbox.com 
eller någon annan liknande webbtjänst.

Vi arbetar i PC-miljö med programmen 
Adobe InDesign, Adobe Photoshop och 
Adobe Illustrator upp till version CC.

Upprepningsrabatt: 30 % på oförändrad 
annons som införes inom 14 dagar (första 
annonsen till normalpris).
Reklambyråprovision: 15 % till reklamby-
råer som är auktoriserade av Tidningarnas 
Förbund.

 svart/vit 4-färg

Rubrik 1,95€/spmm 2,90€/spmm

Familjesidan 1,85€/spmm 2,80€/spmm

I text 1,95€/spmm 2,90€/spmm

Priserna exkl. moms. Faktureringsavgift 
3,00€ + moms för annonser under 33€.

Sidstorlek  Bredd: 250 mm
 Höjd: 360 mm 
Spaltantal  6
Spaltbredd 1 sp 38,5 mm
 2 sp 81,0 mm 
 3 sp 123 mm 
 4 sp 165 mm 
 5 sp 208 mm 
 6 sp 250 mm 
Rastertäthet 85 lpi
Tryckmetod  Rulloffset
Tryckeri  Tidningstryckarna på Åland

Färgannonser:
minst 2 vardagar före publicering. 

Svart/vita annonser, familjeannonser, rubrik-
annonser, heloriginal:
senast kl. 12.00 dagen före publicering.

Andelsbanken för Åland:
FI04 5578 0420 0260 65 

Ålandsbanken:
FI12 6601 0002 3000 02 

Nordea:
FI32 2032 1800 0183 98

Betalningsvillkor: 14 dagar netto. 
Förseningsränta: Enligt lag.

annonspriser
VID HEL-

UTSKICK
+15%

tekniskauppgifter

annonsmaterial

rabatt/provision

inlämningstider

betalningsuppgifter

Nya Åland
Pb 21/Norra Esplanadgatan 1
22100 Mariehamn, Åland 
Telefon:  (018) 23 444
Fax:  (018) 23 450

E-post:  annons@nyan.ax 
Webb:  www.nyan.ax/personal

Malin Lundberg
Mediesäljare/Digitalt

Tel: (018) 528 475
malin.lundberg@nyan.ax

Max Sjöblom
Mediesäljare

Tel: (018) 528 456
max.sjoblom@nyan.ax

Ann-Helén Stenberg
Dödsannonser/Eftertext/Rubrikare

Tel: +358 18 528 458
ann-helen.stenberg@nyan.ax

Patrik Ekblom
VD och försäljningschef

Tel: (018) 528 465
patrik.ekblom@nyan.ax


