
DET NYA MEDIEBOLAGET

PRISLISTA 2018

2017 

 



11

12

13

14

15

16

18

21

22

23

24

25

26

28

31

32

33

34

35

36

38

41

42

43

44

45

46

48

61

62

63

64

65

66

68

38X43mm 80X43mm 122X43mm 164X43mm 248X43mm

38X133mm 80X133mm 122X133mm 164X133mm 248X133mm

38X223mm 80X223mm 122X223mm 164X223mm 248X223mm

38X88mm 80X88mm 122X88mm 164X88mm 248X88mm

38X178mm 80X178mm 122X178mm 164X178mm 248X178mm

38X268mm 80X268mm 122X268mm 164X268mm 248X268mm

38X360mm 80X360mm 122X360mm 164X360mm

248X372mm

370 kr     740 kr 1 140 kr 1 480 kr 2 220 kr

  740 kr  1 480 kr 2 220 kr 2 960 kr 4 440 kr

1 480 kr 2 960 kr 4 440 kr 5 920 kr 8 880 kr

1 110 kr 2 220 kr 3 330 kr 4 440 kr 6 660 kr

1 850 kr 3 700 kr 5 550 kr 7 400 kr 11 100 kr

2 217 kr 4 440 kr 6 660 kr 8 880 kr 13 320 kr

2 960 kr 5 920 kr 8 880 kr 11 840 kr 17 760 kr

Format:  Tabloid

Sidantal:  24-64 sidor

Papper:  55 gram förbättrat tidningspapper

Utgivning:  12 nummer per år

Upplaga:   12 500 exemplar

Utdelning:   Svensk Direktreklam samt via ställ.

Område:  Samtliga hushåll i Laholms kommun.

Materialdag: Färdig annons levereras 8 dagar innan utgivning.

  Vid produktion vill vi ha ditt manus senast 11 dagar 

  innan utgivning

Webbplats:  www.laholmsliv.se

Annonsinlämning: material@bjareliv.se

Utgivning Material
27/1  16/1
24/2  13/2
24/3  13/3
5/5  24/4
2/6  22/5
30/6  19/6
4/8  24/7
1/9  21/8
6/10  25/9
3/11  23/10
24/11  13/11
15/12  4/12

20192018FAKTA

VI GER ER LAHOLMS NYA 
LOKALA MÅNADSTIDNING
Under ett antal år hade tankarna funnits kring att starta 
upp en lokal månadstidning i Laholms kommun och i 
oktober 2017 kom så det första numret av Laholmsliv ut 
i samtliga brevlådor i kommunen. 
Responsen var omedelbar och väldigt positiv, från såväl 
läsare som näringsliv. Det visade sig att vi hade analyse-
rat såväl marknaden som invånarnas önskemål rätt och 
tidningen har snabbt blivit en uppskattad produkt.

Med Laholmsliv har vi skapat Laholms första lokala 
månadstidning någonsin och vi har gjort med kärlek och 
respekt till såväl kommunen som till tidningens format 
och redaktionella innehåll. Vi har från dag ett haft som 
mål att skapa en riktigt bra, tilltalande och uppskattade 

lokaltidning. Bara våra läsare kan bedöma om vi lyckats 
men vi känner själva väldigt starkt för vårt senaste 
nytillskott i vår tidningsfamilj. 

Med Laholmsliv är vår målsättning att vara en aktiv del i 
det lokala samhället och vi tror att samarbete är nyckeln 
till all framgång. 

Med detta som bakgrund arbetar vi mycket med att 
skapa innehåll tillsammans med andra lokalt förank-
rade aktörer, ett exempel är vår näringslivssida som 
produceras i samarbete med Företagarna Laholm där vi 
tillsammans skapat ett koncept där vår redaktion arbetar 
i nära samarbete med föreningens styrelse.

Har du idéer kring hur vi kan utveckla tidningen eller hur 
du själv förslag på ett samarbete? Tveka inte att kontak-
ta oss, vi älskar nya utmaningar och kreativa idéer. 

Som annonsör i Laholmsliv får du en direkt ingång till 
kommuninvånarnas köksbord och tv-soffa och genom 
vårt starka innehåll har vi skapat en tidning som vi 
tycker skiljer sig från andra lokala medier. 

Vi är inte en annonstidning där innehållet kommer i an-
dra hand utan med vår erfarenhet har vi skapat en riktigt 
lokal tidning där fokus helt ligger på alla de människor 
som bor, arbetar och lever i Laholms kommun. 

 Hela Laholms nya lokala månadstidning.  Nummer 1 - 2017  

Vi har träffat Niklas Nilsson från Vallberga

Louise & Christian
lever på skorpor

Han brinner för 
att stå på scenen 

Carina skapar
smaker som förför

Vimmel & 
människor

Recept & 
kalender

Äntligen - en ny
månadstidning
i din brevlåda!

 Hela Laholms nya lokala månadstidning.  Nummer 2  2017  

ÅRETS KVINNLIGA ENTREPRENÖR

LIANA CHRISTENSEN

Vi provkör nya
FORD FIESTA
Vi har träffat en 
givmild 160-åring

Ryttare &
guldgala

PREMIÄR FÖR
KÖKSSKOLAN

Andra numret av Laholms
nya månadstidning är här!

Bröderna Walldén
– ett halvt sekel tillsammans

 Hela Laholms nya lokala månadstidning.  Nummer 3  2017  

2017 

 

Ny studie visar
gratistidningarnas 

unika position

Han bytte stadsliv 
mot Fågelsång 

Martina har träffat Dag Gustavsson och 
pratat allt från diskbänkar till rulltrappor

Shoppa
lokalt!

Utgivning Material
2/2  22/1
2/3  19/2
6/4  26/3
4/5  24/5
1/6  22/5
6/7  24/6
3/8  24/7
31/8  21/8
5/10  25/9
2/11  23/10
30/11  20/11
14/12  4/12
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38X43mm 80X43mm 122X43mm 164X43mm 248X43mm

38X133mm 80X133mm 122X133mm 164X133mm 248X133mm

38X223mm 80X223mm 122X223mm 164X223mm 248X223mm

38X88mm 80X88mm 122X88mm 164X88mm 248X88mm

38X178mm 80X178mm 122X178mm 164X178mm 248X178mm

38X268mm 80X268mm 122X268mm 164X268mm 248X268mm

38X360mm 80X360mm 122X360mm 164X360mm

248X372mm

320 kr     640 kr 960 kr 1 280 kr 1 920 kr

  840 kr  1 280 kr 1 920 kr  2 560 kr  3 840 kr

 1 280 kr 2 560 kr 3 840 kr 5 120kr 7 680 kr

960 kr 1 920kr 2 880 kr  3 840 kr  5 760 kr

1 600 kr 3 200 kr  4 800 kr 6 400 kr 9 600 kr

 1920 kr 3 840 kr 5 760 kr  7 980 kr 11 520kr

2 560 kr 5 120 kr 7 680 kr 10 240 kr 15 360 kr

Format:  Tabloid

Sidantal:  16-36 sidor

Papper:  55 gram förbättrat tidningspapper

Utgivning:  50 nummer per år

Upplaga:   9 000 exemplar

Utdelning:   Svensk Direktreklam samt ställ

Område:  Samtliga hushåll i Båstads kommun. 

Materialdag: Färdig annons levereras 5 dagar innan 

  utgivning. Vid produktion vill vi ha ditt 

  manus senast 9 dagar innan utgivning

Webbplats:  www.bjarenu.se

Annonsinlämning: material@bjareliv.se

När första numret av Bjäre NU kom ut i brevlådor-
na i mars 2017 var det nog många som höjde på 
ögonbrynen. Vem startar en ny lokal nyhetstidning 
i en tid där lokalredaktioner försvinner en efter 
en och de stora mediehusen alltmer centraliserar 
och rationaliserar. Svaret är att vi gjorde det och 
vi gjorde det för att vi verkligen tror på Båstad 
som kommun och på betydelsen av en stark lokal 
tidning. 

I dag kan vi konstatera att det var rätt beslut 
att följa magkänslan och Bjäre NU är i dag det 
ledande lokala nyhetsmediet i Båstad och vi fort-
sätter att utvecklas för varje nummer som lämnar 
tryckpressen. Tidningen har snabbt etablerat sig 
som en självklar nyhetskanal och som ett forum för 
insändare och debattartiklar där såväl kommun-

BJÄRE NU ÄR DIN LOKALA NYHETSTIDNING
– VARJE VECKA I ALLA BREVLÅDOR HELA ÅRET

FAKTA

Nu har Ante sålt 
butiken efter 30 år

Insändare berör och besvaras 
TYCK TILL. Förra veckans ena insändare från två ledande 
politiker i Båstad har väckt känslor och tankar. Repliker på 
den har kommit från både politiker och engagerade kom-
muninvånare. Nästan två sidor med läsarnas egna åsikter 
finner ni i slutet av tidningen.

Julskyltning lockade många Inbrottstjuvar greps av polis
JULHANDEL. Årets julskyltning med tillhörande julmarknad 
på Mariatorget var enligt många handlare och besökare ett 
rejält kliv framåt och det kändes nästan som på den gamla 
goda tiden vittnade flera besökare om. Glögg och korv tog 
slut fortare än beräknat. 

SAMHÄLLE. Under förra helgen fick flera bostäder påhäls-
ning av tjuvar. Detta efter en lugn period där det från andra 
halvan av oktober och under nästan hela november inte 
skedde några inbrott i bostadshus eller fritidshus på Bjä-
re. Några tjuvar greps av polisen i Båstad.

SÖNDAG 10 DECEMBER 2017 | DIN NYHETSTIDNING PÅ BJÄRE – VARJE VECKA I DIN BREVLÅDA
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Förslöv

Välkommen på inflyttningsfest hos oss på ICA Förslöv!
Torsdagen den  14/12 kl. 15-20 blir det fest i vår butik.  Mängder av riktigt bra klipppriser!

1993-2018

25 år

SID 14-15 SID 4 SID 4

”Det gäller att 
ha tillgänglig 
mark”

SID 6

SAMHÄLLE. Efter flera in-
brott och annat stök för 
fastighetsägarna i centrala 
Båstad tog de saken i egna 
händer och har nu startat 
en privat bevakningstjänst 
med snabb inställelsetid.

SID 6

SPORT. Akademi Båstads 
fotbollsprofil har snart av-
verkat sin första termin. Ett 
20-tal elever får under sina 
gymnasiestudier möjlighe-
ten att kombinera skolgång 
och fotbollsträning. En 
chans som får stor upp-
skattning av eleverna.

SID 8

2017 

 

Telefon 0701-48 06 04 (Båstad)  
Mer info på www.softwater.se

Kalkproblem?

  

n Ingen el eller salttabletter!

n Beprövad, miljövänlig teknik!
n Påverkar inte smaken!

3
3
3

Softwaters produkter
reducerar problem 
med kalkrikt vatten!

PASSA PÅ!

7.495:-
Ordinarie pris: 7.995:- Priset avser Softwater SW34 

exklusive montage och hållare. Priset gäller 

till och med 31 december 2017. 

Nu:
Modell SW34, för normalstor villa

9-10 december | kl 11–16
Entré: vuxen 80 kr

Kattviksvägen 233 • 269 91 Båstad 
www.norrvikenbastad.se

 
Julbuffé

& Julfika 

Upplevelsernas jul 
för hela familjen!

Nadox har köpt Audio Video på Köpmansgatan och utvidgar utbudet av datorer och service. 

20/1 15/1
27/1 22/1
3/2 29/1
10/2 5/2
17/2 12/12
24/2 19/2
3/3 26/2
10/3 5/3
17/3 12/3
24/3 19/3
31/3 25/3
7/4 2/4
14/4 9/4
21/4 16/4
28/4 23/4
5/5 30/4
12/5 7/5

19/5 14/5
26/5 21/
2/6 28/5
9/6 4/6
16/6 11/6
23/6 18/6
30/6 25/6
7/7 2/7
14/7 9/7
21/7 16/7
28/7 23/7
4/8 30/6
11/8 6/8
18/8 13/8
25/8 20/8
1/9 27/8
12/5 7/5

15/9 10/9
22/9 17/9
29/9 24/9
6/10 1/10
13/10 8/10
20/10 15/10
27/10 22/10
3/11 29/10
10/11 5/11
17/11 12/11
24/11 19/11
1/12 26/11
8/12 3/12
15/12 10/12
22/12 17/12

UTGIVNING 2018

Utgivningsdatum/inlämning av färdig annons

Båstad får stort stöd i 
arbetet mot mobbning

Kommunen omorganiserar 
SAMHÄLLE. Det pågår en omorganisation på kommunled-
ningskontoret. Det skapas en ny enhet för upphandling 
som ska få en egen enhetschef. Även kundcentret ska få 
en egen chef. Några andra funktioner ska byta plats i det 
stora trädet som organisationsschemat utgör. 

Fossilfritt Båstad 2030
MILJÖ. I en motion som Liberalerna lämnat in menar de 
att det nu är hög tid att Båstads kommun engagerar sig i 
och driver på övergången till elbilssamhället och medver-
kar till och underlättar utbyggnaden av en infrastruktur för 
laddningsstationer.

SÖNDAG 26 NOVEMBER 2017 | DIN NYHETSTIDNING PÅ BJÄRE – VARJE VECKA I DIN BREVLÅDA

SID 5 SID 4

”Jag har väntat 
på en sån här 
anläggning i 
snart 50 år”

SID 6

KULTUR. Det stora jubi-
leumsåret 2018 närmar 
sig. Det vankas festlighe-
ter, utställning, konserter, 
föredrag och guideturer 
med utgångspunkt från Bir-
git Nilsson, Ludvig Nobel 
och Skånegården. 

SID 14SID 4

 Hela Bjärehalvöns lokala månadstidning sedan 2012   Nummer 11 - 2017  
2017 

 

Bjärebor som hjälper Bjärebor 

Ebba Krumlindevill till riksdagen

Statisternai Torekov

MINGEL

Läs 
månadens 

Bjäreliv

SPORT. Vejby IF har det 
mesta av sin trupp klar in-
för nästa års spel i div. 3
– Något nyförvärv har vi så 
klart fått in, men truppen 
som tog oss upp i trean ska 
få fortsätta resan, den ka-
paciteten har dom, berättar 
Vejby IFs sportchef Christi-
an Jensen, för Bjäre NU.

SID 6

Telefon 0701-48 06 04 (Båstad)  
Mer info på www.softwater.se

Kalkproblem?

  

n Ingen el eller salttabletter!

n Beprövad, miljövänlig teknik!
n Påverkar inte smaken!

3
3
3

Softwaters produkter
reducerar problem 
med kalkrikt vatten!

PASSA PÅ!

7.495:-
Ordinarie pris: 7.995:- Priset avser Softwater SW34 

exklusive montage och hållare. Priset gäller 

till och med 31 december 2017. 

Nu:
Modell SW34, för normalstor villa

1993-2018

25 år
Båstad

Hela veckans klipp på ett klick! Handla online på
icabastad.se
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Båstads kommun har blivit utvalt att vara en av två kommuner i Sverige där FoU-projektet ”Hela kommunen mot mobbning och diskriminering” ska 
genomföras. Det är Stiftelsen Friends tillsammans med Örebro universitet som ligger bakom projektet. Skolchef Sara Damber förklarar.

Sandbäcksvägen 4, Förslöv | 0431-45 00 62

FÖRSLÖV

15:-/st
Pepparkakor burk 
Göteborgskex 375g

Max 2/hushåll

Veckans vara

2017 

 

Sluttävlat för 
Båstads racingstjärna

Bedragare ringer till Bjärebor
NYHET. Personen som ringde till en pensionär i Hemme-
slöv var väldigt vältalig, sa han var från Polisen i Malmö 
och att de utreder ett bedrägeriärende som gällde hennes 
bankkort. Pensionären trodde först att det verkligen var 
polisen men insåg snart att det var en bedragare.

Vandringar lockade många Föreslår gratis broddar till äldre 
FRITID. Höstens succéartade vandringsprogram – Vand-
ringar på Natursköna Bjärehalvön – lockade över 500 del-
tagare. Sex olika vandringar har genomförts på söndagar 
runt om i de olika byarna och bjudit på nya naturupplevel-
ser, härlig motion och nya bekantskaper.

POLITIK. Vintern har sina ljusa stunder, men ofta är det 
halka som innebär fara för benbrott eller ledskador. I före-
byggande syfte och med folkhälsoanda föreslår Centerpar-
tiet i en motion att broddar utdelas till samtliga invånare 
65 år och äldre. 

SÖNDAG 12 NOVEMBER 2017 | DIN NYHETSTIDNING PÅ BJÄRE –  VARJE VECKA I DIN BREVLÅDA

SID 4 SID 10 SID 4

”Klackagrottan 
i Östra Karup
är en gömd 
plats”

SID 10

KULTUR. Ett välbehövligt bi-
drag från Stiftelsen Gripen 
gör nu att den gamla vedug-
nen i Östra Karups bygde-
gård kan renoveras. Framö-
ver hoppas de kunna hålla 
kurser i vedugnsbakning. 

SID 4

KULTUR. Gudrun Keller-
mans tavlor i olja och skul-
purer i keramik är inspirera-
de av vardagliga samtal och 
underfundiga formuleringar 
som hon hittar i bland an-
nat kontaktannonser. Ses 
på biblioteksgalleriet till 22 
november. SID 5

SID 6
Han har varit Båstad osynliga motorsportstjärna i nästan 10 år och pokalerna är många. Men nu är racingkarriären över för Marcus Jönsson 
från Båstad. Därmed förlorar radicalserien i Sverige en av sina mest pålitliga förare.

Båstad
Hela veckans klipp på ett klick! Handla online på

icabastad.se

Sandbäcksvägen 4, Förslöv | 0431-45 00 62

HEJ FÖRSLÖV!
Nu har vi landat i 
Förslöv och hälsar 
alla nya och gamla 
kunder välkomna 

till butiken!
/ Mikael & Madeleine

FÖRSLÖV

Tel. 0431-30 20 40
Tomtaholmsvägen 8  
Må-fr 10-18 lö 10-14info@ridersport.se

20% rabatt på Royal Canin!
Gäller Adult Hund vid uppvisande av annons hela v.46

Telefon 0701-48 06 04 (Båstad).  www.softwater.se

Kalkproblem?

Bilden visar SW34 i en
standardhållare.

ENKELT
MONTAGE! 

Skaffa ett komplett villaskydd
mot hårt, kalkrikt vatten!
• Beprövad, miljövänlig teknik 
• Kräver inget underhåll
• Ingen el eller salttabletter
• Påverkar inte vattnets smak

  

1013_annons_80x65.qxp_Layout 1  2017-09-08  12:17  Sida 1
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invånare som politiker och tjänstemän nu har en 
möjlighet att lyfta fram sina tankar och åsikter.  
Tidningen är politiskt obunden och drivs under 
övertygelsen att mångfald är bra för Båstad. 

Innehållet bygger på nyheter kring det som händer 
inom kommunens gränser med stort fokus på 
kommunala frågor, näringsliv, lantbruk och det 
lokala idrottslivet som genom Roger Bengtsson 
presenteras och diskuteras i varje nummer. 

Bjäre NU distribueras till samtliga hushåll i Båstads 
kommun samt via ställ och mötesplatser. Med sin 
utgivning varje vecka året om är tidningen unik i 
sin distribution vilket även kommer annonsörerna 
till godo. Oavsett vad du vill kommunicera eller när 
du vill göra det som finns Bjäre NU som en kanal 

för dig och ditt företag. 
Vi erbjuder annonser och upplägg i alla storlekar 
och omfattning och vågar sticka ut hakan och säga 
att vi har en annons som passar för alla företag, 
organistaioner och föreningar.

Med Bjäre NU har vi tagit på oss rollen att vara 
den nyhetsbärande mediekanalen på Bjärehalvön 
och med vår lokala förankring är tidningen en unik 
plats för lokala företag att synas på. 

I dag är Bjäre NU och artiklarna i tidningen ett 
givet samtalsämne vid fikaborden och på byn och 
var kan det passa bättre att annonsera än i de 
tidningar som verkligen berör människorna i deras 
vardag? Kontakta gärna din säljare så berättar vi 
mer om vad vi kan erbjuda just ditt företag. 
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38X43mm 80X43mm 122X43mm 164X43mm 248X43mm

38X133mm 80X133mm 122X133mm 164X133mm 248X133mm

38X223mm 80X223mm 122X223mm 164X223mm 248X223mm

38X88mm 80X88mm 122X88mm 164X88mm 248X88mm

38X178mm 80X178mm 122X178mm 164X178mm 248X178mm

38X268mm 80X268mm 122X268mm 164X268mm 248X268mm

38X360mm 80X360mm 122X360mm 164X360mm

248X372mm

370 kr     740 kr 1 140 kr 1 480 kr 2 220 kr

  740 kr  1 480 kr 2 220 kr 2 960 kr 4 440 kr

1 480 kr 2 960 kr 4 440 kr 5 920 kr 8 880 kr

1 110 kr 2 220 kr 3 330 kr 4 440 kr 6 660 kr

1 850 kr 3 700 kr 5 550 kr 7 400 kr 11 100 kr

2 217 kr 4 440 kr 6 660 kr 8 880 kr 13 320 kr

2 960 kr 5 920 kr 8 880 kr 11 840 kr 17 760 kr

Format:  Tabloid

Sidantal:  24-64 sidor

Papper:  55 gram förbättrat tidningspapper

Utgivning:  12 nummer per år

Upplaga:   12 000 exemplar

Utdelning:   Svensk Direktreklam samt ställ

Område:  Samtliga hushåll i Båstads kommun.

Materialdag: Färdig annons levereras 8 dagar innan utgivning.

  Vid produktion vill vi ha ditt manus senast 11 dagar 

  innan utgivning

Webbplats:  www.bjareliv.se

Annonsinlämning: material@bjareliv.se

Utgivning Material
27/1  16/1
24/2  13/2
24/3  13/3
28/4  17/4
26/5  15/5
23/6  12/6
28/7  17/7
25/8  14/8
29/9  18/9
27/10  16/10
24/11  13/11
15/12  4/12

20192018FAKTA

BJÄREHALVÖNS LOKALA 
MÅNADSTIDNING SEDAN

Utgivning Material
26/1  15/1
23/2  12/2
23/3  12/3
26/4  27/4
25/5  14/5
22/6  11/6
27/7  16/7
24/8  13/8
28/9  17/9
26/10  15/10
23/11  12/11
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Det var med Bjäreliv som Bjärelivgruppens resa började 
och tidningen har en speciell plats i våra hjärtan. Och i 
väldigt många andra också har vi kommit att förstå. 

Det första numret kom ut i maj 2012 och tidningen har 
sedan dessa vuxit och utvecklats till att i dag vara det 
ledande mediet på Bjäre för de företag som söker en 
lokal tidning med stor räckvidd, en positiv mediemiljö 
och med lång liggtid. 
Bjäreliv delas ut en gång i månaden  som bilaga till Bjäre 
NU, under helgen i samband med löneveckan. 

Med sin unika räckvidd når du som annonsör samtliga 
hushåll på vår hemmamarknad Båstad kommun sam-

tidigt vi når 2000 hushåll i Ängelholms kommun vilket 
sammantaget gör Bjäreliv till en helt unik annonskanal 
för de lokala företagen. 

Innehållet i Bjäreliv är fokuserat kring det som händer 
på och omkring Bjärehalvön. Vi skriver om saker som 
berör våra läsare i det dagliga livet, intervjuar aktuella 
personer, skriver reportage om lokala föreningar, 
organisationer och företag. I tidningen publicerar vi 
även mingelbilder från lokala evenemang och våra fasta 
krönikörer funderar över livets olika skeende. 

Om du vill veta vad som händer på Bjärehalvön är 
det oftast Bjäreliv du vänder dig till, inte minst är vår 

evenemangskalender mycket uppskattad under hela året 
för såväl bofasta som besökare. 

Att annonsera i Bjäreliv innebär att din annons hamnar i 
en mediemiljö som är positiv och starkt lokalt förankrad.
Våra kunniga och engagerade säljare hjälper dig att hitta 
ett annonsformat som passar just ditt företag och däref-
ter tar vår produktionsavdelning över. Vi producerar din 
annons utan kostnad och lovar dig ett stort engage-
mang för att du ska få just den annons som du och ditt 
företag behöver. 

Vårt jobb är att din marknadsföring hos oss ska ge 
effekt. Svårare är det inte!
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Petra Carlson reder ut kopplingen till Bjäre

Carmela funderar 
kring höstmodet

Under ytan med
Jacques Mayol

Anna Löwenhielms
badmode rockar

Färgstarka 
Pontus Carle

Vi har bilderna från 
Skördemarknaden

Flygets historia 
ger unika upplevelser

Shoppa lokalt
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Léonore Ekstrand i 
Toppen av ingenting

VIMMEL
Daniel Enochsson 
lever ett fartfyllt liv

FRÅN NEW YORK TILL TOREKOV

SOMMAREN I BÅSTAD MEDDAVID LINDGREN
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Johan Lindeberg
inreder pizzeria

VIMMEL
Tango i byn



Uppslag 460x300 mm
+ 5 mm utfall

32 000 kronor

Helsida 230x300 mm
+ 5 mm utfall

18 000 kronor

Halvsida 220x142 mm
         alt. 107x290 mm

9 500 kronor

Kvartssida 107x142 mm
    

5 000 kronor

Format:  230 x 300 mm 

Sidantal:  180-220 sidor

Papper:  Varierar mellan utgåvorna

Utgivning:  1 nummer per år

Upplaga:   12 500 exemplar

Utdelning:   Via ställ och mötesplatser

Område:  Båstad & Bjärehalvön 

Materialdag:  Färdig annons inför 2018 års upplaga 

  ska levereras senast 20/6. 

  Vid annonsproduktion kontakta din säljare. 

Webbplats:  www.bastadmagazine.se

Annonsinlämning: material@bjareliv.se
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SOMMAREN
Allt det bästa från Båstad

BRASILIEN 
VS. BÅSTAD
Var finns kopplingen?

MODE 
& DESIGN
Allting handlar om stil

BJÄRES
RÅVAROR

Sveriges skafferi är öppet
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ANNONSER

BÅSTAD MAGAZINE ÄR DET 
LOKALA LIVSSTILSMAGASINET
Efter att ha blivit nominerade till Svenska Designpriset 
2016, men förlorat till i vårt tycke Sveriges vassaste 
magasin bestämde vi oss för att efterföljande års utgåva  
skulle bli något alldeles extra. Och det blev det. 

Vi har svårt att beskriva magasinet så det enklaste är att 
du ber din säljare om ett exemplar, men 214 sidor och 
nästan 1,5 kilo magasin talar sitt tydliga språk. 
Båstad Magazine är inte som andra magasin.

Med de bästa skribenterna, duktigaste fotograferna, 
skickligaste tryckerierna och bokbinderierna kan vi re-
dan ny utlova ett magasin i absoluta världsklass - precis 
som det ska vara med Båstad Magazine.

Båstad Magazine kom ut med första numret sommaren 
2011 och har sedan dess varit en självklart marknads-
föringskanal för lokala, nationella och internationella 
företag som vill nå den så åtråvärda publiken och 
målgruppen som vistas i Båstad under sommaren. 

Vi är partner till samtliga större evenemang under som-
maren vilket ger oss en unik möjlighet att nå en mycket 
attraktiv och köpstark målgrupp som består av såväl 
båstadbor som besökande. 

Båstad Magazine är en smältdegel av allt det fantastiska 
som Båstad har att erbjuda under sommaren. Intervjuer, 
reportage och mingelbilder varvas med inspirerande 

bildreportage och krönikor. Med Båstad Magazine har vi 
tagit utgångspunkt från vilket magasin vi själva vill läsa 
när vi kommer till en ny stad. Med detta som grund har 
vi skapat i vårt tycke landets bästa gratismagasin. 

Som annonsör har du alla möjligheter att skapa en helt 
unik marknadsföring tillsammans med oss. Det finns 
egentliga inga begränsningar utan våga ställ frågan, än 
så länge har inget varit omöjligt.

Om du vill synas tillsammans med flera av världens 
starkaste varumärken i en helt unik sommarmiljö så ska 
du vara med i Båstad Magazine. Inget annat magasin 
ger dig den kompletta lösning som vi kan erbjuda. 



TorekovsHamnfest

www.torekovshamnfest.se

Torsdag  21/7

Fredag  22/7

Lördag  23/7

19.00 Serveringstälten öppnar
Här serveras lokalproducerade matvaror tillsammans med öl, vin, 

cider och alkoholfria drycker. Sitt ner med goda vänner sitta ner och 

njut av mat och god musik. Swish och kortbetalning funkar här.

19.00 Prisutdelning för Torekovs IK’s fotbollsskola

Fotbollsskolan bedrivs av Torekovs IK på vår idrottsplats Torevi.

I genomsnitt brukar det vara ca. 70 barn från 5 år upp till 13 år

som medverkar under de veckor i juli som denna aktivitet pågår.

21.00-00.00 Duon Partyorkestern 

De tar oss med från Gösta linderholm till Avicii, Tempot ökar efter-

hand, från kasedans till rocknroll!

13.00-01.00 Serveringstälten är öppna 

Det serveras öl, vin, cider eller något alkoholfritt till sillamacka, kyck-

lingvingar, hamburgare och korv. Stora Blå och Funballz är på plats. 

Här kan ni prova på att springa på vatten, klättra vägg och åka

RIB-båt ut mot Hallands Väderö14.00 Krabbfisketävling 
Kom ner till hamnplan för anmälan och för att hämta fiskeredskap. 

Efter att alla registrerat vikten på största krabban sker prisutdelning 

kl 16.00

15.00 Anna Bolin uppträder
Anna sjunger och spelar låtar från sitt stora arkiv. Kom och njut, ta 

en sväng om.
18.00 Musikquiz med K.R.A.M.

K.R.A.M arrangerar och spelar fram en musikquiz. Vinn fina priser

och lyssna till bra musik.18.00-19.00 Happy hour i serveringstälten
19.00 K.R.A.M på scenen
När quizen är avklarad sparkar gruppen igång sin berömda show! 

K.R.A.M. är ett i Svedala världsberömt party band som lyfter vilken         

 
 

 
    fest som helst.

13.00-01.00 Serveringstälten är öppna

Köp något gott att dricka till er hamburgare, korv, kycklingvingar eller 

sillamacka. Kanske kaffe och en kaka?

Stora Blå och Funballz är på plats. 

Prova att springa på vatten, klättra vägg och åka RIB-båt ut mot 

Hallands Väderö.
13.00 Sjöräddningens aktiviteter startar vid 

Sjöräddningsstationen
Öppet skepp—Välkomna ombord på Sjöräddningsstationen i 

Torekovs tre fartyg
13.30 St. Thora Loppet
Distanser: Walking Class och barnlopp ca. 2 km, 5 km och 10 km.

Anmälan från kl 12.00 på hamnplanen.
15.00 Godisutdelning och ta en selfie med en superhjälte!

Superhjältar som Spindelmannnen och Stålmannen kommer till 

Torekov. Sponsrat av Skoogs åkeri.15.45 Prisutdelning från St. Thoraloppet på hamnplanen

16.00 ModevisningSara från Pika Pika bjuder på modevisning
17.00 Dansuppvisning
Elever från Dansstudio Marianne Strandberg

18.00-19.00 Happy hour i serveringstälten
18.00-21.00 Rasmus Hana`k och Linda på scenen

Rasmus är en ung, glad kille från Skottorp. Han älskar att underhålla 

och det bästa som finns är att sjunga och dansa. Han bjuder på klas-

siska trubadurstunder med många olika låtar och allsång.

Med sig har han Linda Johansson från Torekov, med en fantastik röst.

19.30 SDK Laxbuggarna gör en spektakulär uppvisningsdans, missa 

den inte! 

22.00-01.00 K.R.A.M. på stora scenen

K.R.A.M återkommer och avslutar Torekovs hamnfest för i år
21.00-22.00 Musikunderhållning a´la listor

22.00 - 01.00 2 for U Nu blir det ös, 

garanterad underhållning, vi fyller 

dansgolvet!

audio teknikGlimmingevägen 1, Västra Karup
0431-36 04 95 - 0705 16 04 95ljud & bild • service & försäljning

antenn & parabol • uthyrning av ljud & bild

”custom installation” sedan 1985måndag-fredag 12.00-18.00
lördag 09.00-12.00

T
horaloppet

Sankta

Välkomna!

21-23julifri entré
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FRÅN JORD TILL BORD
FATLAGRADE COCKTAILS

JALLE BESÖKER 

CHAMPAGNESLOTTET DEUTZ

HISTORIA 1989-2009
SRI LANKA

RENA

SMAKER

Hamnen i Torekov • www.fiskhuset-torekov.se

ford.se

FordStore
En exklusivare Fordbutik

Europapremiär för 
Nya Mustang

Fly&Drive!
Bromma-Halmstad T/R

Läs mer på 
bilmansson.com 

Provkör Nya Mustang 

HÄNDER PÅ NORRVIKEN | TRÄDGÅRD & NATUR | ORANGERIET | BRÖLLOP | KONFERENS | TEATER & MUSIK 

4 sidor  36 000 kr   28 000 kr   36 000 kr 

8 sidor  57 600 kr   44 800 kr   57 600 kr

12 sidor  75 600 kr   58 800 kr   75 600 kr 

16 sidor  86 400 kr   67 200 kr   86 400 kr 

BILAGOR & IBLADNING

I våra tre tabloidtidningar kan vi erbjuda bilagor i 

samma format som huvudtidningen till mycket 

konkurrenskraftiga priser. 

Priserna innefattar grafisk produktion, text och bild.

BJÄRELIV BJÄRE NUBILAGOR

0-20 g  9 800 kr   7700 kr   9 800 kr 

21-40 g  10 400 kr   8300 kr   10 400 kr 

41-60 g  11 000 kr   9000 kr   11 000 kr

61-80 g  11 600 kr   9600 kr   11 600 kr 

I våra två tabloidtidningar kan vi erbjuda ibladning av 

ett stort antal olika format. För specifikation 

vänligen kontakta en av våra säljare. 

Produktion och tryck ingår inte i dessa priser.

BJÄRELIV BJÄRE NUIBLADNING

heja!

Viktor & Samiri HALMSTAD 
RUBRIKER HÄR & HÄRRUBRIKER HÄR & HÄR & HÄRRUBRIKER HÄR & HÄR & HÄR

MELODIFESTIVALEN 2016ANDRA CHANSEN I HALMSTADRUBRIKER HÄR & HÄR 

2016
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FORD TRANSIT 
NU MED AUTOMAT

TRÄFFA VÄRLDENS ÄLDSTA 

MUSTANGÄGARE

NYA FORD KUGA 

ÄR ÄNTLIGEN HÄR

FORD I FRAMKANT 2017

MODELLPROGRAM
PERSON- & TRANSPORTBILAR

INVIGNING AV VÅR NYA 

ANLÄGGNING I KRISTIANSTADVÄLKOMMEN 1-2/12

BUTIKEN ÄR VÄLFYLLD

MED BRA ERBJUDANDE
BOKA VINTERSERVICE

OCH FÅ BRA RABATTER

MÅNGA AV VÅRA LEVERANTÖRER ÄR PÅ PLATS

PREMIÄR FÖR 
KRISTIANSTADS NYA 
MASSEY FERGUSON

HANDLARE!

Bob Sinclar

Summer ON!
MED MAGGIO, ICONA, LINNROSBÅSTAD

VÄRLDENS TENNISFEST
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SWEDISH OPENMAGAZINE 2017
SJUTTIONDE SOMMAREN FÖRSwedish Open LEGENDERNA är tillbaka i byn

BJÖRNBORG BJÖRNHELLBERGTENNISMINNEN

TILLBAKA I BÅSTAD

Från Mr G till ATP 

Swedish Opens historia

Tennis från ovan med LARS GRAFF Spindeln i nätet ANDERS WENNBERG Bäst i Båstad och i världen

Turneringen
mitt i Båstad

Walk of memories

8 sidor  80 000 kr   

12 sidor  100 000 kr   

16 sidor  120 000 kr   

20 sidor  150 000 kr   

Vi erbjuder en unik möjlighet att i Båstad Magazine 

köpa en hel sektion i tidningen där du som företag 

kan marknadsföra dig med en skräddarsydd sektion.

Produktion ingår inte i dessa priser.

SEKTION I BÅSTAD MAGAZINE

MADE IN BÅSTAD
KUNDTIDNINGAR & MAGASIN

Under varumärket Made in Båstad producerar vi kundtidningar och 
magasin till företag och organisationer i vitt skilda branscher. 

Genom åren har vi kommit att arbeta med allt från Melodifestivalen 
och landets skönaste nattklubbar till världens tredje största bilmärke 

och en av Sveriges ledande restaurangkedjor. 

Vi producerar tidningar och magasin i alla format och upplagor, 
från några hundra exemplar upp till en kvarts miljon. 

Tillsammans med vår uppdragsgivare tar vi fram ett koncept 
som är skräddarsytt helt för det aktuella projektet. Vi tror inte på mallar!

Vill du veta mer? 

Tveka inte att kontaka din säljare så berättar han gärna mer!

LAHOLMSLIV

LAHOLMSLIV



Ingen bostadsbubbla 
i Båstad enligt 
mäklaren

Heden lockar nya till kommunen
BOSTAD. Försäljningen av kommunens tomter på Heden i 
Hemmeslöv har tagit fart. Av de som har köpt eller bokat 
tomt är det åtta stycken som är boende i Båstads kom-
mun och femton som kommer flytta in från andra kommu-
ner. Hittills har 23 tomter av 29 bokats och köpts.

SD upplöst i Båstad 
POLITIK. På grund av att det förekommit stora brister i 
samband med SD Båstads årsmöte tidigare i år har SD 
Skåne upplöst lokalavdelningen av SD i Båstad och tillsatt 
en arbetsgrupp. Inge Sandén (SD) var väldigt upprörd på 
kommunfullmäktige.

SÖNDAG 29 OKTOBER 2017 | DIN NYHETSTIDNING PÅ BJÄRE –  VARJE VECKA I DIN BREVLÅDA
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Båstad
Hela veckans klipp på ett klick! Handla online på

icabastad.se

10-11 november
Njut av vår gås i Orangeriets 

fantastiska miljö.
4-rätters meny 495 kr/person

Boka bord på info@orangerietbastad.se  

Gåsmiddag

Norrviken • Kattviksvägen 233 • 69 91 Båstad 
www.norrvikenbastad.se

 
Farsdag 

13 november 
3-rätters meny 
375 kr/person

Köpmansgatan 15, Båstad | 0431-703 01

TACK ALLA KUNDER!

/Mikael & Madeleine

Vi vill rikta ett stort tack 
till alla kunder som 

handlat hos oss under 
åren. Den 1 november bär 
vårt äventyr vidare till 

ICA Nära i Förslöv. 
Hoppas vi ses där!

Telefon 0701-48 06 04 (Båstad).  www.softwater.se

Kalkproblem?

Bilden visar SW34 i en
standardhållare.

ENKELT
MONTAGE! 

Skaffa ett komplett villaskydd
mot hårt, kalkrikt vatten!
• Beprövad, miljövänlig teknik 
• Kräver inget underhåll
• Ingen el eller salttabletter
• Påverkar inte vattnets smak
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SID 6 SID 4

”Det känns 
väldigt hedran-
de och är ett 
bevis på att vi 
satsat rätt”

SID 6

KULTUR. Hovs hallar har 
tilldelats en utmärkelse och 
en plakett som uppmärk-
sammar platser av symbo-
lisk karaktär för europeisk 
film. Helene Steinlein, kul-
turstrateg på Båstads kom-
mun, mottog plaketten.

SID 6

SPORT. Den sedan länge 
emotsedda konstgräspla-
nen intill Drivananläggning-
en i Båstad skjuts nu på 
framtiden. Den osedvanligt 
blöta hösten har gjort mar-
ken där konstgräsplanen 
ska anläggas mjuk och vat-
tensjuk och de planerade 
anläggningsarbetena har 
inte kunnat genomföras.

SID 8

Ola Pettersson på Stigbertils ser inga tecken på nedgående priser och tycker marknaden känns trygg och stabil i Båstad. 

Bjäreliv
nu som
bilaga!
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Bjäreliv har fåttett syskon i Laholm

Anna & Olivierlever livet i solen

Shopping på Bjäre

Var 
tog Louise& Christian vägen?

Recept & Kalender

Bröderna Walldén
– ett halvt sekel tillsammans

 Hela Laholms nya lokala månadstidning.  Nummer 3  2017  

2017 

 

Ny studie visar
gratistidningarnas 

unika position

Han bytte stadsliv 
mot Fågelsång 

Martina har träffat Dag Gustavsson och 
pratat allt från diskbänkar till rulltrappor

Shoppa
lokalt!
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Petra Carlson reder ut kopplingen till Bjäre

Carmela funderar 
kring höstmodet

Under ytan med
Jacques Mayol

Anna Löwenhielms
badmode rockar

Färgstarka 
Pontus Carle

Vi har bilderna från 
Skördemarknaden

Joakim Ormsmarck
Publisher & Försäljning

0707-709105
joakim@bjareliv.se

Johan Wastensson
Försäljning

0729-841101
johan@bjareliv.se

Besöks- & postadress:  Axelstorpsvägen 2, 269 42 Båstad  | Telefon 0431-79200
Öppettider: måndag-fredag 8-16 Lunchstängt 12-13 | Org.nr. 556917-7271 | Bankgiro 151-1427

KONTAKTA OSS PÅ BJÄRELIVGRUPPEN
Peter Jakobsson
Redaktör Bjäre NU

0707-633093
peter@bjareliv.se

Stefan Soukas
Försäljning

0707-134529
stefan@bjareliv.se

Julia S Ormsmarck
Grafisk form
0431-79200

julia@bjareliv.se

Jenica Paulsson
Grafisk form

0729-841100
jenica@bjareliv.se

Bjärelivgruppen är en liten lokal mediegrupp med rötterna i myllan på 
Bjärehalvön. Här började allt med ett lokalt sommarmagasin våren 2011 
och sedan dess har vi utvecklats mot det moderna medieföretag vi är idag, 
med fokus på print genom våra fyra egna produkter samt som bilagor och 
kundtidningar till företag i vitt skilda branscher. 
Utöver detta utvecklar vi hela tiden våra digitala erbjudande.

Grunden i vårt företag är vår tilltro till print, tidningar och magasin som en 
mediekanal som vi är övertygade om kommer att vara en av de ledande i 
många år framöver. Med den digitala tillväxt som skett har de traditionella 
mediehusen tvingats ställa om sina verksamheter men för oss som icke-tra-
ditionella är detta inte en förändring utan en verklighet som vi byggt hela 
vår verksamhet kring. 

Vi är duktiga på tidningar och sätter stort värde i att inte bara leverera pro-
dukter som nått budget utan att leverera tidningar och magasin som skapar 
mervärde för läsarna och därigenom för våra annonsörer. Allt handlar om 
att få effekt för investerade kronor. 

Med våra tre egna titlar är vi idag ledande inom print på Bjärehalvön 
samtidigt som vi nyligen tagit steget in på marknaden i Laholm med vår nya 
månadstidning Laholmsliv. Samtidigt fortsätter vi att utveckla hela vårt er-
bjudande mot marknaden. Framförallt ser vi idag ett stort intresse för våra 
unika möjligheter att erbjuda bilagor, ibladningar och speciallösningar som 
de stora mediehusen inte har möjligheten att göra. För oss är varje affär 
unik och om det krävs att vi tänker om för att kunden ska få den lösning 
som passar honom eller henne så gör vi det. 

Vi brinner för vår hembygd och Bjärehalvön och Laholm som en helt unik 
plats att bo, verka och leva på. Vi engagerar oss i våra kommuner, stöttar 
föreningslivet och försöker bidra med det vi är duktiga på till alla de 
människor och företag som gör Laholm och Bjäre till vad det är idag. 

I den här foldern hittar du det grundläggande i våra erbjudande men 
tveka inte att ta kontakt med oss. De bästa idéerna kommer oftast över en 
kopp kaffe vid det personliga mötet där vi tillsammans kan skräddarsy ett 
upplägg som passar just dig och ditt företag. 

MED PRINT I FOKUS


