
MEDIAKORT 2021 papperstidning

SPECIALMODULER

Första sidan
6 sp x 240 mm

?
Speciallösningar
Hittar du inte vad du 
söker efter? Tag kon-
takt med våra säljare 
så diskuterar vi vidare
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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
A: 2 sp x 135 mm  
B: 3 sp x   90 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 sju dagar i veckan som 
digital tidning.

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:

Tredjedelssida (stå-
ende) 2 sp x 360 mm

Turlistan
3 sp x 20 mm 
6 sp x 20 mm

A b



MEDIAKORT 2021 webbANNONSERING

www.nyan.ax är en av Ålands mest populära 
nyhetssajter 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 begränsningarna. Här finns 
plats för såväl traditionella lösningar som nya ideer.

PANORAMA 1
980x200 pxl + responsiv 640x320 pxl 
Delad visning

SLIDE 1
roterande visning
468 x 250 pxl

PANORAMA 3
1150 x 240 pxl

PANORAMA 2
980x200 pxl + responsiv 640x320 pxl 
Delad visning

SLIDE 2
roterande visning
468 x 250 pxl

HÖGERFÄLT 
roterande visning
250 x 240 pxl



MEDIAKORT 2021 webbANNONSERING

MEDIAKORT 2021 insticks-annons

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.

RESPONSIV HEMSIDA SPECIALFORMAT

+

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.

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 det redak-
tionella innehållet och har ett liknande utseende.
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Roadblocker
Ditt budskap ligger som en ram runt hela hemsidan och 
toppen följer alltid med oberoende hur långt ner du scrollar. 

ROAD

BLOCKER

Interstitial
Eller insticks-annonser, är en annons som finns mellan sidorna i våra digitala tidningar men inte i den tryckta papperstidningen. Insticksannonsen är klickbar, dvs läsaren kan enkelt 
klicka sig vidare till annonsörens hemsida eller facebook-kampanj. Som annonsör kan man välja om annonsen skall gå för en dag, en vecka eller endast i vår digitala helgtidning.
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NOTISER

Minns ni hiphopduon Far 
& Sons gaybarbygge i 
september 2015 på strand-
tomten i Saltvik som varit i 
rysk ägo sedan 1947?

Om en dryg vecka hålls 
rättegången på Åland då 
duon Frej Larsson och 
Simon Gärdenfors åtalas 
för besittningsintrång och 
nedskräpning efter att de 
under en helg byggde en 
gaybar, en kopia av The 
Blue Öyster i Polisskolan-

filmerna, för sin musikvi-
deo på strandtomten. Åta-
let om nedskräpning beror 
på att duon inte tog bort 
bygget.

Hösten 2014 spreds ny-
heten vida kring att tomten 
styckats ut och att ägorät-
ten förts över till Ryska fe-
derationens presidentkans-
li. Historien om ”Putins 
strandtomt på Åland” fick 
stort genomslag både in- 
och utrikes och nådde ock-
så hiphopduon i Sverige.

I en pressrelease samma 
helg som gaybaren bygg-
des redogjorde duon för 
sitt motiv:

– Vi fick höra att Putin 
hade tomt här på Åland 
och då är det ju rysk mark. 
Och då får man inte propa-
gera för homosexualitet, sa 
Simon Gärdenfors i med-
delandet.

Bögklubbsbygget spela-
des in som en del av duons 
program ”Samhällsjudo” 
som har sänts i svensk teve.

Blev polisanmält
Rysslands konsul på Åland, 
Mikhail Zubov, var upp-
rörd och kallade tilltaget 
för huliganism. Bygget 
polisanmäldes. Också ny-
heten om bygget och re-
aktionerna på det fick stor 
massmedial spridning.

Duon uppträdde kaxigt i 
sina kommentarer:

– Far & son står över 
besittningslagen. Bögklub-
ben ska stå kvar. Dom får 
oss aldrig levande, sva-
rade de per e-post på Nya 
Ålands frågor.

Snart ska alltså tingsrät-
ten avgöra vem som har 
rätt, duon eller Ryska fede-
rationens presidentkansli. 

Rättegången kan bli något 
utöver det vanliga ifall fa-
cebookgruppen Simon & 
Frej vs ryska staten – en 
grupp som har över 600 
medlemmar – gör verklig-
het av planerna på att följa 
den på plats i statens äm-
betshus i Mariehamn.

”Vi åker över ett gäng 
på Finlandskryssning med 
start den 9:e januari och 
festar, sen åker vi hem efter 
rättegången”, skriver en av 
gruppens administratörer.

”Flippig händelse”
I gruppen kritiseras polis-
anmälan trots att det enligt 
administratören handlade 
om ”uppenbar satir”.

– Detta har mynnat ut i 
att Simon och Frej ställs in-
för rätta av ryska staten. Ett 
förmodat EPISKT flippig 
händelse som det kommer 

att talas om i flera genera-
tioner framöver. Därför är 
det --- inte mer än rätt att 
vi, de allra mest engage-
rade poddlyssnarna, är på 
plats för att bevittna detta 
förmodade spektakel (och 
såklart för att stötta Simon 
och Frej), heter det i upp-
ropet.

Hittills har fjorton med-
lemmar anmält sig till re-
san till Åland. Gruppens 
medlemmar samlar som 
bäst in pengar som stöd för 
en dokumentärfilm som en 
komiker planerar göra.

Landskapsåklagare Hen-
rik Lindeman väckte åtal 
mot hiphopduon i februari 
2017. Han yrkar på dags-
böter som straff. Maxstraf-
fet för besittningsintrång är 
tre månaders fängelse. 

Annika Orre
annika.orre@nyan.ax

”En förmodat episkt flippig händelse”

Stödtrupp väntas till 
Far & Son-rättegång
Det kan bli livat i 
tingsrättens stora sal 
när rättegången mot 
svenska hiphopduon 
Far & Son drar i gång 
på förmiddagen den 
11 januari.

Från Sverige väntas 
en större stödtrupp 
och möjligen också en 
dokumentärfilmare.

Geta kommun lämnade 
strax före nyår in en ansö-
kan till landskapsregering-
en om ett så kallat särskilt 
landskapsstöd.

Det handlar inte om nå-

gon akut kris, det är först 
inför nästa år som det kom-
mer att saknas pengar för 
att täcka behoven. 

Men Geta ville vara ute 
i god tid eftersom paragra-
fen om särskilt landskaps-
stöd försvann då det nya 
landskapsandelssystemet 
trädde i kraft vid årsskiftet.

– Juridiskt borde det 
gamla systemet gälla ef-
tersom vi lämnade in vår 

ansökan då det ännu var 
i kraft, säger Getas kom-
mundirektör Gustav Blom-
berg.

– Vi nämner inget belopp 
i ansökan utan lämnar den 
frågan öppen för förhand-
lingar. Det är bättre än att be 
om för mycket eller för lite.

Finansminister Mats 
Perämaa (Lib) vill inte spe-
kulera i om Geta kan få sitt 
stöd.

– Ärendet måste få en 
sedvanlig beredning inn-
an vi kan ta beslut.

Han vill inte heller ut-
tala sig om övergången 
till ett nytt landskapsan-
delssystem kan påverka 
beslutet utan konstaterar 
bara att det inte finns någ-
ra inskrivna övergångs-
regler.

Titte Törnroth-Sarkkinen
titte.tornroth@nyan.ax

Tuffare tider väntar Geta
2019 kommer att bli 
ett ekonomiskt svårt 
år för Geta. 

Kommunen ansöker 
om stöd från landska-
pet.

Gustav Blomberg.
Foto: Jonas Edsvik

KAN BLI BÖTER Hiphopduon Far & Son åtalas för besittningsintrång och nedskräpning. Åklgaren yrkar på dagsböter. Foto: PRIVAT

Nya Åland har tidigare 
berättat att flera nya broar 
i landskapet måste bytas 
ut för att de inte uppfyller 
kraven på beständighet och 
bärighet. 

Regeringen har nu 
beslutat att genomföra den 
geotekniska planering man 
tidigare ingått ramavtal om 
med konsultföretaget Nor-
consult ab. De broar som 
berörs är Bomarsunds-
bron i Sund, Askörsbron 
i Brändö, Kastörsbron i 
Kumlinge och broarna 
över Lemströms kanal 
Jomala och Lemland,  
Djurholmsströmmen och 
Långholmsströmmen i 
Brändö samt Dånösund i 
Geta. 

Budgeten för konsult-
uppdraget är beräknat till 
cirka 22 000 euro enligt 
Norconsults offert.  (tt-s)

Geotekniken för 
nya broar utreds

Om parterna inom finans-
branschen inte kommer 
överens i dag drabbas ban-
kerna av strejk i morgon 
och på fredag. Gårdagens 
förhandlingar strandade.

– Konflikten riskerar 
fortfarande att bli lång-
varig, skrev riksförlik-
ningsman Minna Helle på 
Twitter i går kväll.

Den här gången är det 
YTN, de högre tjänste-
männens fackförbund, som 
varslat om strejk. Under 
mellandagarna stängdes 
Nordeas kontor i Marie-
hamn då tre andra fack-
förbund lade ner arbetet i 
två dagar. Andelsbanken 
och Ålandsbanken kunde 
däremot hålla öppet. 

– Det är klart att fler 
berörs då också YTN nu 
är med men jag tror ändå 
att vi kan hålla öppet den 
här gången också, säger 
Ålandsbankens vd Peter 
Wiklöf. (tt-s)

Inga framsteg i 
bankkonflikten

Saltviks bilskrot öb har 
inte utfört den sanering 
och städning av området 
som Åmhm:s krävde i ett 
beslut som fattades i juni 
2015. Det slår myndighe-
ten fast efter att ha utfört 
en granskning på skroten.

Det ursprungliga vites-
beloppet är på samman-
lagt 1 500 euro men det 
halverar Åmhm nu till 750 
euro. Motiveringen är att 
en del av skrotbilarna är 
bortförda, att högen med 
bildäck minskat och att 
man har påbörjat städning-
en. (tt-s)

Bilskrot ska 
betala böter
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Öppet: måndag-fredag 11–20, lördag 12–20

Västernäs, tel 16 220 • www.punkten.ax

VECKANS ERBJUDANDEN 3–5 JANUARI
OLDERMAN OST
250 g, 
Valio

1 st

00

BACON skivor/tärnat, 140 g, Atria

JUICER
Tropicana, 
1 liter

3 st

49

AVOCADO 
800 g, Spanien/Chile,
Pirkka

2 påse

49

BERLINERMUNK
Ålandsbagarn

Utan plussa: 2,99/st 3 2 st

00
Utan plussa: 1,85-2,19/st

0 st

89

GRAHAMSEMLOR 
5 st, Ålandsbagarn

1påse

99

STÄNGT
LÖRDAG 6/1

och
SÖNDAG 7/1

UT-
FÖRSÄLJNING

i vår POP-UP i Maxinge

50%
på hela 
sortimentet

VARDAGAR 10-20
LÖRDAGAR 10-17
SÖNDAGAR 11-16
www.lisco.ax

Åland bör ta över behö-
righeten när det gäller al-
koholförsäljning för att få 
en mer sammanhängande 
åländsk alkohollagstift-
ning. Det anser social- och 
hälsovårdsminister Wille 
Valve som berättar det 
finns politisk vilja att un-
dersöka alternativen.

Ännu har ingen boll satts 
i rullning och Valve vill 
inte spekulera i hur stor 
chans Åland har att ta över 
behörigheten i frågan eller 
hur lång tid det kan ta. 

– Jag vill inte kommen-
tera ytterligare innan vi 
har diskuterat det, men det 
juridiska möjligheten finns 

och står nämnd i självsty-
relselagen, säger Valve. 

Men han bekräftar att re-
geringen ska börja arbeta 
för att lobba för att ta över 
behörigheten i alkoholfrå-
gan. 

– Vi kommer att jobba 
med det de närmaste veck-
orna och det är bra om vi 
tittar på det noggrant. För 
oss så skulle det främst 
innebära en mer samman-
hängande alkohollagstift-
ning, säger Valve. 

Valve, som tidigare sär-
skilt har motsatt sig den 
delen av den nya alko-
hollagen som behandlar 
alkoläsk, berättar att det 

finns både bra och då-
liga sidor med den nya 
alkohollagstiftningen. Den 
mest problematiska är den 
ökade tillgängligheten till 
alkoläsk och höjningen 
av procentsatsen. Men det 
finns också en positiv del, 
menar Valve. 

– Vi har tidigare sagt att 
vi stödjer den delen av 
lagen som rör hantverk-
sölundantaget. 

Hur lång tid kan det 
ta att få genom egen 
behörighet?

– Det är svårt att spekulera 
i, så det gör jag helst inte. 

Carin Karlsson

Så kan alkoläsk 
stoppas i butiker
Från och med års-
skiftet är det tillåtet 
att sälja alkoholhal-
tig dryck med en 
procentsats på 5,5 i 
vanliga matbutiker. 
Men det vill social- 
och hälsovårdsminis-
tern sätta stopp för 
på Åland – genom att 
söka egen behörighet 
i frågan. 

– Den juridiska möj-
ligheten finns, säger 
Wille Valve (MSÅ)

FÖRSVINNER IGEN? Lagändringen som gjorde det 
möjligt att sälja starköl och alkoläsk i butikerna kan bli 
verkningslös om Åland får behörigheten även när det gäl-
ler alkoholförsäljning. Foto: Jonas Edsvik

På annandag jul inträffade 
en explosion vid en be-
tydelsefull oljepipeline i 
Libyen. Det i kombination 
med de oljeproducerande 
ländernas beslut från no-
vember om minskade kvo-
ter har lett till att priset per 
fat nu har stigit den högsta 
nivån på ett och ett halvt år.

– Vi försöker gardera 
oss mot fluktuationer ge-

nom att köpa upp större 
mängder i gången. Men 
om prisutvecklingen fort-
sätter så här så är det klart 
att det slår också mot oss. 
Vi har räknat med över tio 
procent högre priser i år, 
säger Viking Lines vd Jan 
Hanses.

– Samtidigt så måste 
man komma ihåg att pri-
serna under 2015 låg på 
samma nivå som nu. Vi såg 
det som ett bra år efter dyra 
2012 och 2013. Allting är 
relativt.

Den oförutsägbara pris-
utvecklingen inom olje-
branschen har lett till att 
Viking Line sedan några år 
tillbaka granskar fartygen 
utgående från perspekti-
vet att kunna ersätta eller 
minska oljeförbrukningen 
ombord.

– Vi tittar hela tiden på 
alternativ, säger Hanses.

Titte Törnroth-Sarkkinen
titte.tornroth@nyan.ax

Bunkerpriserna 
är på väg uppåt
Oljepriserna har på 
kort tid gått upp till 
samma nivå som i maj 
2015.

Viking Line räknar 
att bunkerkostna-
derna blir över tio 
procent dyrare i år.

Viking Lines vd Jan Hanses. 
 Foto: Jonas Edsvik

– Viking Lines svensk-
språkiga telefonkunder 
betjänas från och med 
mars från ett callcenter i 
Åbo, skriver svenska Yle 
Åboland på sin hemsida.

Enligt Yle Åboland 
flyttar rederiet all 
verksamhet från Sverige 

till Finland och till den 
nya samarbetspartnern 
Vakka-Suomen puhelin 
Oy.

– VSP har garante-
rat att det kan erbjuda 
svenskspråkig betjäning, 
skriver Yle Åboland. 

Viking Lines  informa-

tionsdirektör Johanna 
Boijer-Svanström säger 
i en intervju att nästan 
30 procent av bokning-
arna fortfarande görs per 
telefon och att rederiet 
årligen ser över försälj-
ningsverksamheten. 
(tt-s)

Viking Line flyttar telefonbetjäning

10|Nyheter Nya Åland
Onsdag 3 Januari 2018

Nyhamnsarkipelagen tycks vara 
en plats där galna idéer får fäste. 
I mitten av 1950-talet satte gruv-
bolaget Vouksenniska igång sitt 
sökande efter järnmalm cirka 1,6 

kilometer söder om Lilla Båtskär.
När projektet lades ner i skiftet 

mellan 50- och 60-talet blev både 
tornet och gruvan kvar. Gruvan 
på drygt 250 meters djup under 

havsytan fylldes med vatten och 
har varit orörd sedan dess.

För cirka tio år sedan byggdes 
Ålands största vindkraftspark ute 
på Båtskären..

Nu kan de två projekten till-
sammans vara pusselbitar i att 
förverkliga nästa idé.

Henrik Lindqvist, vd för All-
winds, har en plan för den gamla 
uttjänta gruvan. Han vill pumpa 

vattnet ur den och använda det 
för energilagring.

Outnyttjad kapacitet
I samband med att Åland ska bli 
en testplats för kommande energi-
lösningar har idén Lindqvist fick 
för snart tio år sedan fått nytt liv. 
Några detaljer finns inte för pro-
jektet, inte heller några uträkning-
ar eller tillstånd. Än så länge.

Att använda vattenkraft som 
energilagring går ut på att ta över-
skottsenergi från vindkraften och 
använda den för att pumpa vatten 
ur gruvan. Det kunde se ut så att 
ett rör sänks ner i den 250 meter 
djupa tunneln. El som produceras 
av vindkraftverken skulle använ-
das till att pumpa vattnet ur hålet.

När energiproduktionen är låg 
men behovet högt skulle man öpp-
na så att vattnet kan rinna tillbaka 
ner i hålet, men på vägen skulle 
ett kraftverk utnyttja det forsande 
vattnet för att tillverka energi som 

kan gå in i elnätet och användas av 
konsumenterna.

Lindqvist önskar även att Båt-
skärens kapacitet blir större ge-
nom att bygga en solenergipark. 
Utrymmet finns i vindkraftparkens 
transformator. Transformatorn har 
en kapacitet på 16 megawatt, när 
de sex vindkraftverken ute på Båt-
skären går för fullt producerar de 
14,1 megawatt vilket lämnar 1,9 
megawatt outnyttjad kapacitet i 
systemet. Den kapaciteten kunde 
utnyttjas genom solpaneler.

 I dag producerar de åländska 
vindkraftverken cirka 20 procent 
av den åländska energikonsum-
tionen per år, så ingen vindkraft 
går till spillo i dag. Men om den 
förnyelsebara energin ska ta över 
rollen från fossila bränslen måste 
lagringsmöjligheter finnas.

Jämna ut
Energilagringen är en av de frå-
getecken som måste rätas ut inn-

Nyhamnsgruvan 
kan användas 
för energilagring
Sol-, vind- och vattenkraft. Och ett för Åland nytt sätt att 
lagra förnyelsebar energi. 

Den kombinationen kan bli verklighet ute på Båtskären 
där Leovinds vindkraftpark i dag står. Åtminstone om vd 
Henrik Lindqvist får som han vill.

KOMBINATION 
Kan vindkraft och 
den gamla gru-
van kombineras 
för att lagra för-
nyelsebar energi? 
Enligt Allwinds vd 
Henrik Lindqvist 
är det möjligt.

INGEN FÄRDIG PLAN Henrik Lindqvist berättar att energilagringen i 
gruvan bara  är på idéstadiet, det finns inga uträkningar eller direkta 
intressenter. Än så länge.

TUNNEL Det finska företa-
get Vuoksenniska sprängde 
en 1,6 kilometer lång tunnel 
från Lilla Båtskär till en plats 
där järn finns i berggrunden. 
Tunneln skulle kunna an-
vändas för att tömmas och 
sedan fyllas med vatten för 
att lagra förnyelsebar energi.

FUNDERAR Henrik Lindqvist står i det gamla gruvtornet och tittar ner 
mot schaktet där tunneln börjar, cirka 250 meter under hans fötter.
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att återigen göra energi av det när 
vind- eller solkraft inte kan till-
verkas, det vill säga när det inte 
blåser eller solen inte skiner.

Att lagra energi genom vat-
tentryck är redan en etablerad 
modell, en av utmaningarna för 
att realisera projektet ute på Båt-
skären är att se om volymerna i 
gruvan är tillräckligt stora.

Enligt Henrik Lindqvist kan 
vattenpumpning användas till två 
olika typer av lagring. Effektlag-
ring, där man lagrar i korta perio-
der eller energilagring, där man 
lagrar för längre perioder.

– Vi har ett balansansvar vil-
ket betyder att vi gör en prognos 
över det kommande dygnet, hur 
mycket vi producerar och hur 
mycket som kunderna troligtvis 
konsumerar. De två går aldrig 
riktigt jämt ut. Att lagra på kort 
tid kunde bidra till att utjämna de 
skillnaderna, säger Lindqvist.

Till exempel skulle Båtskärens 

vindkraftverk ha en beställning 
på 10 megawatt per timme i en-
ergileverans till det åländska el-
nätet. Blåser det mera och kraft-
verken producerar 11 megawatt 
en timme kunde överskottet av 
energin användas för att pumpa 
vatten ur gruvan. Om vindkraft-
verken i stället nästa timme pro-
ducerar bara 9 megawatt kan 
vattnet släppas tillbaka och om-
vandlas till energi för att använ-
das i nätet.

Det andra alternativen är ener-
gilagring där överskottet under 
en längre tid skulle tömma gru-
van för att jämna ut behover av 
energi under en period där kraft-
verken producerar mindre.

Demoprojekt
När Henrik Lindqvist har berät-
tat om idén i samband med Smart 
Energy Island-projektet har det 
mottagits med intresse. När pla-
neringsfasen för så kallade demo-

projekt inleds 2018 kan energi-
lagringen på Båtskären vara ett av 
de projekt som kan bli verklighet. 

Tekniken finns, men pengarna 
saknas än så länge. Gruvan har 
också ett historiskt värde och frå-
gan är vilken påfrestning ett pro-
jekt av den här kalibern skulle ha 
på själva gruvan och schaktet.

– Jag vet inte hur till exempel 
museibyrån skulle ställa sig till 
projektet, säger Lindqvist.

Även om energilagringen inte 
blir verklighet så symboliserar 
det ett nytt sätt att tänka på. Men 
teknikjättarna som har lockats hit 
av Clic vill att demoprojekten ska 
kunna skalanpassas, det vill säga 
göras större eller mindre beroen-
de på behovet för den kund som 
vill prova dem.

– Men det borde gå att anpassa 
det, till exempel genom att göra 
gruvan större, säger Lindqvist.

Johan Orre
johan.orre@nyan.ax

Foto: Stefan Öhberg
stefan.ohberg@nyan.ax

BLÅSIGT Det blåser ofta på Båtskären sydväst om Ålands fastland.

SYDLIG RIKTNING 
Gruvan går i sydlig 
riktning från Lilla 
Båtskären. 
 Grafik: Ronny Berglund

Grafik: Ronny Berglund

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

TAKE
OVER

BANNER I 
BILDSPEL
320 x 320 pxl

ARTIKEL- 
BANNER
320 x 160 pxl

VÄDER /
SJÖVÄDER
BANNER
220 x 
320 pxl

INTER-

STITIALS
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total räckvidd

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 med
40 000 unika besökare och
170 000 sidvisningar
(per vecka) 

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

LED-SKYLT

PELAR-REKLAM

BIO-REKLAM

En LED-skylt som finns vid Nya Godbyvägen strax före 
rondellen till Mariehamn. Ca 10 600 bilar kör dagligen 
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.

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 1.410 x 2,985 meter syns 
din marknadsföring mycket bra. Pelarna är dessutom 
placerade 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.

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.

VILL DU SYNAS HÄR!
10.600 fordon passerar / dygn

  Ring 23 444
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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
Över 11 000 pers. 
följer Nya Åland på 
Facebook och nästan 
4000 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 
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 reklam- 
byråer som är auktoriserade av  
Tidningarnas Förbund

 Svartvit 4-färg

I text 2,16€/spmm 3,19€/spmm

Rubrik 2,16€/spmm 3,19€/spmm

Familjesidan 2,06€/spmm 3,09€/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 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 Ab

Annonsmaterial för produktion /   
korrekturannonser:  
senast kl. 12.00 två vardagar före 
publiceringsdag 

Familjeannonser, rubrikannonser, heloriginal:
senast kl. 12.00 dagen före  
publiceringsdag

Andelsbanken för Åland:
FI04 5578 0420 0260 65 

Ålandsbanken:
FI12 6601 0002 3000 02 

Betalningsvillkor: 14 dagar netto. 
Förseningsränta: Enligt lag

annonspriser

tekniska uppgifter

annonsoriginal

rabatt/provision

ANNONS- 
MATERIALINLÄMNING/BOKNING 

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:  http://www.nyan.ax
/kontakt/personal/

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

Ann-Helén Stenberg
Familjeannonser / eftertext / rubrik
Tel: +358 18 528 458
ann-helen.stenberg@nyan.ax

Patrik Ekblom
VD och försäljningschef 
Tel: (018) 528 465
patrik.ekblom@nyan.ax


