
De senaste senaste åren har vi distribuerat Slitetidningen till samtliga hushåll, föreningar och företag 
på Gotland, det kommer vi att fortsätta med även 2022. Dessutom sprider flera företagare och bibliotek 
den till sina besökare. 2021 års fyiska upplagan är helt slut, men du kan fortfarande läsa den digitalt på 
www.sliteutveckling.se

Tema 2022 är Skapargläjde.  Glädjen över att skapa något med kroppen, ord eller röst känner sannolikt 
alla. Några är profesionella utövare och andra skapar glädje bara genom att le när de möter en människa 
på gatan.
Runt ordet finns det många vinklingar och vi ser fram emot att få roa läsarna med ämnen som berör såväl 
personligheter, turism, byggande, natur, kultur som industri. 

En  karta över Slite och norra Gotland presenterade vi 2021. Den fortsätter vi att utveckla.
Sevärdheter, utflyktsmål och samhällsnyttig information för såväl bofasta som besökande. Har du något 
tips på något som bör vara med på kartan, hör av dig till oss. Annonsplats á 1500 kr på kartan norra Gotland.

Slite Intresseföreningens företags- och föreningsmedlemmar får som tidigare en extra favör. Förutom 
medverkan med kontaktuppgifter är de presenterade på tavlan vid rastplatsen Cementas kalkbrott vid väg 
146 utan extra kostnad.

Vill du boka annons? Vill du att vi designar den? Kontakta…

Ny  karta med sevärheter 
och annan informationDistribution till

hela Gotland
Upplaga på 37.000 ex.

www.slite.nuwww.sliteutveckling.se

Bisysslor
I ett hållbart samhälle får vi så mycket mer

- läs om jordfabriker, släke som gödning,   

akvaponi och binas energiska tillvaro.

“Upptäck  bruksorten och den anrika badorten på norra Gotland”

SLITE
EN TIDNING OM SLITE MED OMNEJD

NUMMER 8, 2019

Årets
Tema 
HålLbart

SLITEEN TIDNING OM SLITE MED OMNEJD

NUMMER 9, 2020

En stenhård familj
Många familjer har format Slite och deras kärlek till platsen,  

stenen och sjöfarten - läs mer om familjen Myrsten, stenhuggarna, 

entreprenörer, utflyktsmål med minnen, nya och gamla generationer.

“Upptäck  bruksorten och den anrika badorten på norra Gotland”
Vi hälsar alla välkomna till Slite!  Om du är nyinflyttad eller på kort visit.

Nya företag öppnar sina portar, även i år.  Ny arrendator på Slitebaden, ny ägare av 
fastigheten på Torget, nytt ölbryggeri och nytt bränneri.  

 

“Upptäck  bruksorten och den anrika badorten på norra Gotland”

SLITE
EN TIDNING OM SLITE MED OMNEJD

NUMMER 10, 2021

Nu med nyKarta

Vår årliga tidning växer och förändras



Helt Uppslag
500 x 365 mm
4-färg

Helsida
250 x 365 mm
4-färg 

Annons design
Vi gör din annons 
oavsett format

Markering på kartan 
norra Gotland. 
- företagetsnamn 
- kontaktinfo 

Banner
223 x 80,5 mm
4-färg

Halvsida liggande
223 x 166 mm
4-färg

Ekonomi
52 x 80,5 mm
4-färg

1/4 sida
109 x 166 mm
4-färg

1/8 sida
109 x 80,5 mm
4-färg

Alla priser är exklusive moms och gäller för tryckfärdigt annonsmaterial.
Priser 2022

 5.310 kr*

*10% Rabatt som medlem i Slite intresseförening

Ordinarie pris

**25% Ytterligare rabatt vid köp av annons för 3 år

 38.700kr*

 8.010  kr*

 8.010  kr*

 3.510 kr

 12.510 kr*  23.310 kr*

 5.900 kr

 43.000 kr

 8.900 kr

 8.900 kr

 3.900 kr

 13.900 kr  25.900 kr

 3.983 kr**

 29.025 kr**

 6.008 kr**

 6.008 kr**

 2.633 kr

 9.383 kr**  17.483 kr**

400 kr 1500 kr

Boka din annons hos oss idag !

*10%
Rabatt som 

medlem **25%Rabatt vid köp av annons för 3år

**25%Rabatt vid köp av annons för 3år

Vi gör tidningen!
Kerstin Klint   Mait Juhlin  Sebastian Gårdhagen

annons@sliteutveckling.se
076 416 38 28



Om du har frågor maila oss.

Annons Lathund
Filformat
Vi rekommenderar att du skickar in annonser i PDF-
format. Om det inte finns möjlighet till detta format, 
kan vi även ta emot andra format ex. JPG, TIFF.

Bildupplösning
Kontrollera att du har rätt storlek och upplösning på 
bilder. I tidningstryck bör färg- och gråskalebilder ha 
en upplösning på minst 200 ppi/dpi för att det ska se 
bra ut i tryck. 

Utfall 
Inget utfall behövs på anonnsen.

Skärmärken
Inga skärmärken behövs läggas till.

Färgprofiler
Inga profiler behöver ändras. 
(vi sköter om cmyk-konverteringen)

PDF-export
Vid export från ex. Indesign, Photoshop rekommenderar 
vi förinställningen “högkvalitets utskrift”.

Ofärdigt material
Vi gör din annons för endast 400 kr exkl moms.

Färdigt material
Skickas in via mail, ange företaget och kontaktperson som 
har skapat annonsen. 
Är filen över 20MB skickas den in via tjänsten...
https://wetransfer.com

Utgivningsplan
Tidningen distribueras preliminärt 16 maj 2022 till alla hushåll och företag på Gotland.

Fakta
Upplaga 37.000 ex, Storlek 250 x 365  mm

Innehåll
Näringsliv • Kultur • Historia • Sol • Bad • Sport • Natur • Mat • Restauranger • Närproducerat • Nöje 
• Evenemang • Boende • Barnaktiviteter • etc.

Annonsering
Boka din annonsplats senast den 15 mars 2022 via Sebastian Gårdhagen, 076 416  38  28 , annons@sliteutveckling.se 
Medlem i Slite intresseförening ges 10 % rabatt på annonspriserna. Boka annons för 3 år och få ytterligare  
25% rabatt.

Evenemang 
Mejla dina evenemang till info@slite.nu 
Förutom att vi plockar evenemangen till tidningen blir dina aktiviteter synliga på hemsidan, slite.nu. 

Tipsa redaktionen
Vi på redaktionen tar gärna emot tips, idéer och andra roliga förslag. Mejla oss på  info@sliteutveckling.se

Övrig info
Datum kan kommas att flyttas beroende av annan distribution.

Ansvarig utgivare och produktion: Slite Utveckling AB
Redaktör: Mait Juhlin 

www.slite.nuwww.sliteutveckling.se


