
Sammen står vi endnu stærkere…

Takket være et helt fantastisk samarbejde mellem Faaborg, Lange-
land, Ærø og Svendborg lykkedes det i år  at producere det flotteste 
magasin omkring hele det sydfynske område, nemlig magasinet 
Det Sydfynske Øhav.

Magasinet er blevet rost overalt, og vi fortsætter det gode samarbejde
i 2022 og håber at kunne overgå os selv med et endnu flottere maga- 
sin, der indeholder endnu flere fortællinger om vores fantastiske 
område og dejlige byer.

De allerbedste hilsener
VisitFaaborg, Langelands kommune,
Ærø T&E og SvendborgEvent
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...Vi fortsætter succesen
Kom med i det store officielle turist- og inspirations-magasin for

Magasinet

Magasinet ”Det Sydfynske Øhav” dækker Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Lange-
land og Ærø kommuner. Erfaringer viser, at magasiner bliver læst og brugt hele året, 
og mange gemmer dem endda i flere år. Det gælder for både turister og lokale.

Magasinet vil indeholde inspiration og artikler om vores hyggelige byer, øer, attrak- 
tioner, geopark, ferietilbud og temaer, tips og tricks til dejlige dage og oplevelser
i Det Sydfynske Øhav.

Distribution

Magasinet udkommer i min. 80.000 eksemplarer og i tre komplette sprog-
versioner (dansk, tysk og engelsk).
Det distribueres til alle danske turistbureauer, campingpladser og motorvejs- 
kiosker, på messer samt til konferencer, overnatningssteder og lystbådehavne
i Det Sydfynske Øhav.

Priser og størrelser

Se priser samt annoncestørrelser på de følgende sider.

Send os din annonce

Send den færdige annonce til os som en pdf  i en dansk, engelsk og tysk 
udgave så turisterne kan finde vej lige netop til dig. Vi hjælper gerne med
kontakt til en grafiker og til en oversætter, hvis du har brug for det.
Frist for indlevering er 1. december 2021

Bestilling og kontakt

Bestilling og spørgsmål kan rettes til: 
SvendborgEvent – Mette Dennig
Tel: 6223 6951 – mette.dennig@svendborg.dk

DEADLINE for bestilling
1. december 2021



1/1 SIDE
B: 190 x H: 277 mm

19.600 kr.

BAGSIDE
B: 210 x H: 297 mm

42.000 kr.
Tryk ud over kant



1/2 SIDE
B: 190 x H: 135 mm

10.800 kr.

1/4 SIDE
B: 190 x H: 66 mm

6.225 kr.

1/3 SIDE
B: 190 x H: 89mm

7.750 kr.


