
Nyhetsbrev 3, november 2014

Vår vision
”Åsnen är det självklara valet för 
människor som söker hållbara, 
berikande och unika Natur- & 
KultUrupplevelser”

Kontakta Destination Åsnen
visitasnen.se
destinationasnen.se
info@destinationasnen.se
Tel 070 363 41 65, Karin Nilsson

I detta nyhetsbrev:
•	 Annonsering i 

Smålandsmagasin 2015

Smålandsmagasin 2015

Genom ett samarbete mellan kommunerna och Bläck & Co kan 
vi erbjuda företagen i Åsnenområdet att boka annons tillsam-
mans med Destination Åsnen!

Du får ett unikt erbjudande att kunna 
synas tillsammans med Åsnens varu-
märke och tillsammans med kollegor 
i destinationen.

För första gången kan Åsnen visa upp 
sig på ett attraktivt och tydligt sätt till 
våra viktigaste marknader. 

Destinationen	kommer	att	finnas	
på en helsidesannons i de tyska, 
engelska och danska magasinen och 
du har möjlighet att också synas på 
denna sida. 

Passa på att berätta om vad du kan 
erbjuda gästerna i Åsnen. Boende, 
aktivitet eller sevärdhet - det är bred-
den av utbudet som gör Åsnenområ-
det så attraktivt!

Tack vare samarbetet blir priset väldigt attraktivt och som annonsör betalar 
du endast 3 000:- för en annons på sidan. Alla annonser är stående och 
sidan kommer att få ett sammanhållet utseende som går i linje med Åsnens 
varumärke.

Det är ett begränsat antal platser och först till kvarn gäller. 
Ring eller maila din bokning idag till Robert Schmidt: tel 0768-999 355 eller 
maila robert@outsideonline.se

Välkommen som medlem!
Föreningen Destination Åsnen väl-
komnar  både dig som driver före-
tag, förening eller är privatperson.

Klicka här för att läsa mer!

Småland kommer inför 2015 att producera smålandsbroschyrer för den internationella 
marknaden och för den svenska marknaden. Eller magasin som man nu väljer att kalla 
dem.

Det internationella magasinet görs i 3 språkeditioner: Tysk, engelsk samt dansk. Det är ett 
Växjöföretag, Bläck & Co, som producerar magasinet för den utländska marknaden. Ni har 
tidigare haft kontakten med Publicum. 

Erbjudande har gått ut om möjlighet att annonsera, såväl traditionella annonser av lite 
större format eller mindre modulannonser. Har du missat erbjudandet så klicka på länken 
här för att läsa mer: 

Smålandsbroschyr 2015

Missa inte - unikt erbjudande till 
dig i Destination Åsnen

OBS Skissen på sidan är just en enkel skiss och speglar inte hur den färdiga 
sidan kommer att se ut.
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