
NYHET
Komplettera din annonsering i Amigos med en banner i vårt Nyhetsbrev som kommer ut 2 ggr/månad utom under juni, juli 
och augusti då vi bara har ett utskick. Bannern har storleken 250x60 px och placeras i högermarginalen och länkas till er hem-
sida där kunden finner mer information om ert företag eller erbjudande.
Pris för Amigos annonsörer: 60 € per månad Pris för övriga: 75 € per månad
Boka 3 månader och du får 10 % i rabatt  Boka hela året och du får 20 % i rabatt

Intressen för resor, golf, kultur m.m.

Annons & utgivningsplan 2017

Banner-annonsering 2017

Nummer Matr-stopp Utgiv
1 1 feb 6 mar
2 15 mar 17 apr
SommarGuiden 28 apr 5 jun
VinterGuiden 9 jun 4 sep
3 6 sep 9 okt
4 4 okt 6 nov
5 2 nov 4 dec

Helsida
192x257 mm

Pris: 810 €
Guide: 830 €

Uppslag
410x257 mm

Pris: 1375 €
Guide: 1415 €

Halvsida
192x128mm

Pris: 485 €
Guide: 500 €

Halvsida
95x257 mm

Pris: 485 €
Guide: 500 €

            1/4 del
192x63 mm
95x128 mm

Pris: 255 €
Guide: 260 €

1/8 del
192x30 mm
95x63 mm
Pris: 135 €

Guide: 140 €

1/16 del
95x30 mm
47x63 mm

Pris: 80 €
Guide: 85 €

Rabatter annonser 2017
2 införanden 7% rabatt

5 införanden 15% rabatt
7 införanden 20% rabatt

Sidan 2 samt omslagets baksida 1050€. Ibladning pris på förfrågan.  
Alla priser gäller exkl IVA 21%, alla priser är inklusive fyrfärg. Vid  
uteblivet annonsmatrial reserverar vi oss för rätten att debitera fullt 

pris  för annonsen. Betalningsvillkor 15 dagar netto efter publisering.

Más Amigos hemsida har upp emot 1000 besökare per dag. Varje besökare stannar i genomsnitt hela 5 minuter på sajten och 
genomsnittsläsare är ungefär en minut per sida. Därmed är även vår hemsida en mycket bra annonsplats för banner-annonser-
ing. Annonsering på Más Amigos hemsida fördelas till tre olika sektioner och likt tidningen anges storleken som del av fullbredd 
av sidan.
Pris för 1/6 rektangulär annons. De minsta annonserna i förhållande 2:1 i en sektion om  
6 annonser just under lokalföreningarnas sektion.

Pris för ¼ fyrkantig annons. De största annonserna i förhållande 1:1 i en sektion om  
4 annonser just under nyheternas sektion.

Pris för ¼ rektangulär annons. Mellan storleken av annonserna i förhållande 25:6 visas sist i en  
sektion om 4 annonser just under sektionen som beskriver Más Amigos kommande evenemang  
och aktiviteter.

I samma ordning men efter innehållet visas annonserna också då man navigerar in på:
En enskild artikel, ett enskilt evenemang eller en enskild publicering av vår medlemstidning Amigos.

Färdigt annonsmaterial skickas i högupplöst PDF och i rätt formatstorlek. Bilderna ska vara CMYK och högupplösta i minst 200 dpi. 
Behöver ni hjälp med tillverkning av annonsen tillkommer det för Helsida 96€.   Halvsida 78€.   1/4 del 67€.  1/8 del och 1/16 del 56€

40.000 läsare i  
Spanien och Norden

Många med egna fastigheter

En köpstark läsekrets
Rabatter banner                 
3 månader 7% rabatt

6 månader 15% rabatt

Annonsbokning 
Joachim Myhr 
Tel:+34 609 746 441  
e-mail: publicidad@masamigos.com

MasAmigos 
C/Capitan Garcia Gea 17, 03182, Torrevieja 
Tel:+34 966 700 084
Fax:+34 966 700 071



Tidningen har magasinsformat 
och en grafisk design som ger 
känslan av ett påkostat livsstils-
magasin. Tidningen distribueras 
per post till Mas Amigos  
medlemmar i Spanien och 
Norden. Resterande upplaga 
distribueras gratis, på platser 
som frekventeras av nordbor, 
utefter Costa Blanca. Beräknat 
läsarantal är ca 40 000 personer 
per nummer.

Målsättningen att vara en själv-
klar informationskälla för såväl 
Mas Amigos medlemmar som 
för nordbor som är intresserade 
av Spanien och Costa Blanca. 
Tidningen innehåller nyheter, 
annonser, reseskildringar,  
evenemangskalender, viktig 
information, medlems- 
information, företagsnytt, sport, 
hälsa, golf, ekonomi, hem och 
bostad, insändare etc. 

Mycket högt skattat magasin 
av läsarna. Amigos läsare läser 
magasinet från pärm till pärm 
och många sparar sina magasin 
under lång tid. En undersökning 
bland Más Amigos medlemmar 
visar att Amigos är den mest 
uppskattade medlemsförmånen 
och många är medlemmar bara 
för att få tillgång till magasinet. 
Det har en hög trovärdhet hos 
läsarna och ger uppslag till resor, 
restaurangbesök och utflyktsmål 
etc. 

Ett livsstilsmagasin för nordbor på 
Costa Blanca

Amigos startades 1986 och är idag den största månadstidningen för svenskar och nordbor 
på Costa Blanca. Amigos är officiell tidning för Mas Amigos som är den största organisa-

tionen för nordbor i Spanien med drygt 7 500 medlemsfamiljer.

Av Chefredaktör Torbjörn Colling

En läsekrets som spenderar 
pengar på sina intressen  
Más Amigos medlemmar består 
framförallt av pensionärer som 
valt att ha egna fritids- eller 
permanentboenden i Spanien. 
Dessutom finns en kategori av 
medlemmar som hyr bostäder 
under längre perioder eller 
semestrar i sitt favoritland. 

En växande kategori av  
medlemmar är yngre familjer 
som väljer att slå sig ner på Costa 
Blanca kusten för att skapa sig en 
ny framtid där. Gemensamt för 
dem alla är behoven av bostäder, 
restauranger, hantverkare, 
sporter, hälsokontakter etc. med 
anknytning till kusten. Här finns 
stora möjligheter för annonsörer 
att nå dessa grupper som har en 
god köpkraft. Med tanke på att 
magasinet ofta sparas exponeras 
läsarna ett flertal gångar för  
annonserna i magasinet.

En sajt med konstant  
nyhetsflöde. Masamigos.com 
är föreningen Más Amigos egen 
hemsida. Här presenteras fören-
ingsnyheter och andra nyheter 
som berör nordbor på Costa 
Blanca. Vidare ges olika typer av 
information som är av intresse 
för medlemmarna. Genom 
masamigos.com kan man hyra 
bilar och boende, boka greenfee-
biljetter och anmäla sig till olika 
tävlingar, tematräffar, resor och 
evenemang.

Sajten har därmed en god trafik 
och ett högt värde för medlem-
marna men även för många 
andra som besöker Costa Blanca 
eller har intresse för regionen.

Más Amigos site har upp emot 
1000 besökare per dag. Varje 
besökare stannar i genomsnitt 
hela 5 minuter på sajten och 
genomsnittsläsande är drygt 
en minut per sida. Därmed är 
även vår hemsida en mycket 
bra annonsplats för banner-
annonsering. 

Lång exponeringstid för ban-
nerannonser. Mot bakgrund av 
besöksstatistiken är masamigos.
com en mycket bra sajt för 
bannerannonsering. Exponer-
ingstiden är lång och annon-
serna ligger intill information 
som är relevant och viktig för 
besökarna.

Utnyttja våra andra möj             
ligheter att nå målgruppen. 
Genom att som annonsör köpa 
våra annonspaket så öppnar sig 
andra möjligheter till att nå fram 
till målgruppen. På Más Amigos 
kansli finns en informationstavla 
för våra annonsörer för material 
i visitkortsformat. Vidare finns 
möjligheten att sponsra tävlingar 
inom golf eller bridge eller varför 
inte syna möjligheten att bjuda 
in till en tematräff inom ert 
verksamhetsområde.


