Bikupan – marknadsföringskanalen för era evenemang
Hej på er alla svenska föreningar och samfund i Vanda och norra Helsingfors!
Bikupan är annonsportalen för alla norra Helsingfors- och Vandaföreningars annonser. Bikupan publiceras i
Hufvudstadsbladet tre gånger under vårterminen och tre gånger under höstterminen.
Utgivningsdatumen år 2017 är följande torsdagar:







19.1, deadline onsdag 11.1
16.3, deadline onsdag 8.3
11.5, deadline onsdag 3.5
31.8, deadline onsdag 23.8
5.10, deadline onsdag 27.9
16.11, deadline onsdag 8.11

Helsinge-Tusby Ungdomsförbund r.f. (HTU) har ordnat med utomstående finansiering för Bikupan även för
år 2017. Kostnaderna för annonsering i Bikupan hålls därmed fortsättningsvis på en rimlig nivå. I praktiken
betyder detta att ni via Bikupan får en rabatt på drygt 50 % på annonspriset i jämförelse med om ni skulle
annonsera i HBL på egen hand.
Vi erbjuder dessutom hjälp med att sätta ihop er annons utan extra kostnader. Ifall ni inte har möjlighet att
göra en tryckfärdig annons så går det därmed bra att skicka in er info i textform. Vi gör sedan en annons åt
er av texten. Skicka in ert material i god tid före deadline, om ni vill att vi sätter ihop annonsen åt er!
Närmare info om storlekar, annonspriser och leverans av material finns på följande sida!
Tack vare Bikupan har vi alla en ypperlig chans att stärka profilen för svenskspråkiga Vanda och norra
Helsingfors samt att få våra evenemang att synas även i HBL. Ju mer annonsörer vi har, desto lättare är det
att föra projektet vidare och vi hoppas på att en bra synlighet även ger bättre deltagande i olika evenemang
och tillställningar. Enskilda evenemang får synlighet samtidigt som vi marknadsför för allmänheten att det
finns svenskspråkiga aktiviteter både i Vanda och i norra Helsingfors.
Den ekonomiska biten kring understöd och fakturering av annonsörerna sköts av HTU. Verkställandet av
praktiska detaljer, insamlandet av material och annat sköter Lotta Soveri på Norr om Stan (NoS). Hon
koordinerar utgivningsdatumen och även marknadsföringen av projektet tillsammans med
områdeskoordinator Ronny Rantamäki på Vanda stad.
Hälsningar,
Börje Henriksson, HTU, tfn 050-379 87 82, borje.henriksson@luukku.com
Ronny Rantamäki, Vanda Stad, tfn 043-825 74 36, ronny.rantamaki@vantaa.fi
Lotta Soveri, Norr om Stan, tfn 050-466 35 44, lotta.soveri@nos.fi

Bikupan i HBL – en marknadsföringskanal för svenska föreningar
och samfund i Vanda och norra Helsingfors
Bokningar, material
och frågor:

Lotta Soveri, 050-466 35 44, info@nos.fi

Norr om Stan rf
Lotta Soveri
tfn 050-466 35 44
lotta.soveri@nos.fi

2 sp (92 mm) × 44 mm

Fakturering och
finansiering:

pris ca 210 €
1 sp (44 mm) × 44 mm
pris ca 105 €

HTU/Börje Henriksson
tfn 050-379 87 82
borje.henriksson@
luukku.com
Annonsmått
Bredd:
1 sp = 44 mm
2 sp = 92 mm
3 sp = 140 mm
Höjd:
max. 355 mm

2 sp (92 mm) × 76 mm
pris ca 350 €

1 sp (44 mm) × 54 mm
pris ca 130 €

Storlekarna invid är
exempel, du kan
räkna ut ett
ungefärligt pris på din
annons med hjälp av
dem. Priserna inkl.
moms.
Priserna är
riktgivande; det
slutliga priset beror
på annonsens storlek
och på det
sammanlagda
antalet annonser i
Bikupan.

3 sp (140 mm) × 80 mm
pris ca 550 €

 Skicka in annonsen
färdig i psd-, jpgeller pdf-format.
 Se till att färgerna i
en färdig annons är
CMYK (t.ex. svart
textfärg: 100 % K
och 0 % C, M & Y)
 Se till att kvaliteten
på alla bilder är
tillräcklig (gärna
minst 300ppi). Om
du är osäker, skicka
bilder i original.

Närmare info om Bikupan finns på www.nos.fi/bikupan
ÖVRIGA
MEDVERKANDE:

Solveig Halonen, Svenska kommittén, tfn 044-376 10 83, solveig.halonen@vantaa.fi
Ronny Rantamäki, Vanda Stad, tfn 043-825 74 36, ronny.rantamaki@vantaa.fi
Carita Haga, Understödsföreningen Tonväktarna, tfn 0400-596 598, carita.haga@chaccount.fi

 Skicka textmaterial i
Word-format och
bilder skilt som
original!
Om du behöver råd och
hjälp, kontakta Lotta
Soveri i god tid före
deadline!

