Hej Sankt Anna företagare!
Visst längtar vi redan lite till sommaren. Troligen så kommer våren överraskande tidigt
även i år så bäst att göra ”jobbet” inför sommaren redan nu. Navet i Havets ambition är att
årets Sankt Anna broschyr skall vara klar för distribution till påsken (v.15). För att det skall
fungera så behöver årets annonsmaterial till broschyr vara färdigt senast 20 februari. Allra
helst tidigare så återkom med ert material så fort som möjligt, för visst vill vi alla få årets
broschyr så fort som möjligt i vår hand.
Årets Sankt Anna broschyr görs i samma format och layout som förut. Vi siktar på 52 sidor.
Det som är nytt för i år är att alla som är med med nummer på kartan får extra synlighet.
Den nydesignade kartan på mittuppslaget kommer tryckas upp i ca storlek 75 x 100 cm för
att sitta på de uppdaterade infotavlorna i Tyrislöt hamn, Edgars turistinfo samt i backen
innan Sankt Anna kyrka avfarten. Genom att använda samma karta som i broschyren
kommer infotavlornas karta varje år var aktuell.
Har du färdigt annonsmaterial eller vill köra på samma som ifjol så maila det till Anders
Lindroos på sanktannabroschyr@gmail.com
* Uppge vilken storlek det gäller, kvarts-, halv- eller helsida samt om nummer på kartan
skall finnas med.
*Uppge även under vilken rubrik i registret (se bilagan vilka rubriker som finns) ni vill stå
med vilken information. Är fjolårets aktuellt i år eller är det något som skall ändras?
Behöver du hjälp med att fixa till ditt annonsmaterial så kommer Lovisa även i år hjälpa till
att få det och se proffsigt ut. Maila då ditt råmaterial direkt till
Lovisa info@lovisafranzen.se Skriv att det gäller Sankt Anna broschyren. Uppge

vilken storlek på annonsen du önskar.
Vill du bläddra i fjolårets broschyr så hittar du den
här https://www.sanktanna.com/#broschyr

Prislista Sankt Anna broschyr 2022
priser ex moms
¼ sida 2461 kr
½ sida 3560 kr
1 sida 5749 kr
Nummer på kartan 163 kr
Register 1-3 platser 331 kr
Register 4-7 platser 551 kr
Register 8-10 platser 772 kr
Register över 10 platser 882 kr

Register rubriker. Saknas någon så fixar vi till en ny.
Aktviterer:
-Badplats, -Fiske & Jakt, -Flygfält, -Minigolf, -Museum &Sevärdheter, -Raketsport,
-Uthyrning,
Mat & Dryck:
-Servering/Cafe, -Restaurang,
Boende:
-Camping, -Hotell, -Pensionat,B &B, Vandrarhem, -Stugor & Hus, -Ställplatser,
-Konferenser
Handel & Hantverk:
-Byggnadsvård, -Drivmedel, -El-installation, -Gästhamn, - Inredning & present,
->Lanthandel, -Lokala produkter & Hantverk, -Minilivs/Kiosk, -Systemombud, -Gårdsbutik,
-Bankomat,
Hantverkare & Tjänster:
-Bygg, -Båtar &service, -Bryggor, -Båtplatser, -Elektriker, -Företagsutveckling, -Gräv &
Entrepenad, - Hushållsnäratjänster, -Plåtslageri, -Skog & Såg, -Snickeri, -Trädgårdstjänst,
-Urmakeri, - Verkstad, - VVS & Energi, -Vinterförvaring båtar
Resor & Transport:
-Båttaxi, - Båtturer, - Sjötransporter, -Svävare,

