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Familjesidan • Favoritreceptet • Tema: Konstnatten • Inför valet • Krönikan

Tidaholms-Guiden
nu för 29:e året
– ett magasin med mycket LÄSVÄRDE!
Teman och reportage
Varje nummer av Tidaholms-Guiden har ett eller flera teman
vilka du kan se på sidan 7 i denna broschyr. Förutom relevanta
annonser är sidorna fyllda av redaktionell text. Det finns även
flera reportage om det som händer i kommunen.

Tidaholms-Quizet
Vi fortsätter med förra årets nyhet – Tidaholms-Quizet. Det är en
klassisk femdelad frågesport där frågorna anknyter till Tidaholm på ett
eller annat sätt. I varje nummer tävlar två lokala kändisar mot varandra.

Smart vardag
Vi ger husmorstips och andra bra knep för
att få vardagen att bli enklare.

Föreningsguiden
Föreningsguiden ger lokala föreningar en chans att marknadsföra sig på
en sida. Klubben bestämmer själv hur sidan utformas.

Fototävling
Vår fototävling som speglar årstidernas växlingar i Tidaholm är tillbaka.
Det är enkelt att delta: skriv #tidaholmsguiden när du lägger upp din
bild på Instagram. Det koras en vinnare i varje nummer.

Knep & knåp
i varje nummer har vi minst två sidor med barnsida, sudoko och korsord. Mycket nöje!

Familjesidan
På vår familjesida får man information om nyfödda i Tidaholms kommun. Här
ger vi också läsarna möjlighet att skicka in bild och grattishälsning till någon
som fyller år. De som har fått barn eller förlovat/gift sig får också skicka in sina
bilder. Vi presenterar även nystartade företag.

Favoritreceptet
Under många år har vi haft olika recept i vår tidning. Det kan vara
exempelvis förrätter, varmrätter, desserter, matbröd eller såser.
Alla recept kommer så småningom att presenteras i en exklusiv kokbok.

Profilen
I profilen lär vi känna en av våra lokala kändisar lite bättre.
Personen svarar på 20 snabba frågor om bland annat
drömsemester, fritidsintressen och personliga egenskaper.

Krönikan
Vi bjuder in gästskribenter som att på olika sätt
skriver om det som händer i Tidaholm. Mycket läsvärde!

Anslagstavlan
Vad händer i vår kommun? På sidan anslagstavlan
får du information om kommande arrangemang.

Månadens företag
En reportageserie där vi lyfter fram ett företag per nummer.
Vi ställer frågor och företaget svarar.
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Inför valet
I år är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige den 11 september.
I våra tre första nummer kommer de politiska partierna i Tidaholm att
presentera sig och ge svar på var de står i olika lokala frågor.
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Branschregistret
Branschregistret uppdateras och får nytt utseende. Under valfri rubrik får
man med sin logotyp, telefonnummer samt webbadress.

Tidaholms-Guiden ökar
Under 2021 ökade vår annonsförsäljning med cirka 15%. Vi märker att fler företag upptäcker
vår tidning och även väljer att annnonsera i större utsträckning än tidigare. Då ökar vår
annonsförsäljning och det är ett bra kvitto på att vår tidning verkligen fungerar.

Vill du ha fler kunder i Tidaholm?
Annonsera i en tidning som fungerar!
• Når alla hushåll och företag i Tidaholm (upplaga 6600).
Tidaholms-Guiden utkommer fem gånger per år.
• Utdelning i Hjo en gång om året
(total upplaga blir då ca 12 000 ex).
• T-G går som samhällsinformation
vilket betyder att även de som har nej tack till
reklam får vår tidning. Det motsvarar ca 1300
hushåll (av 6000) i Tidaholms kommun.
• Väldigt inarbetad, i år är det 29:e året
som vår tidning delas ut.

Besök vår
hemsida
På vår hemsida www.tidaholmsguiden.se
finns nyttig information, utgivningstider
och annonspriser med mera. Här kan även
tidigare Tidaholms-Guider läsas online.

Läs mer på www.tidaholmsguiden.se

Samtliga priser exkl reklamskatt 2,5% & moms 25%.
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Boka vårt populära ANNONSPAKET!

Boka 5 nummer
– få sista annonsen för halva priset!
(minst 1/2-sida)
BONUS: Din annons lyfts fram på vår Facebooksida
minst en gång på våren och en gång på hösten.
Möjlighet att dela upp kostnaden per månad:
Halvsidor ca 1753:-/månad x 10
Helsidor ca 2203:-/månad x 10
*Möjlighet finns att skjuta upp ett nummer i ditt annonspaket, vilket betyder
att du annonserar i 5 nummer över 6 nummers utgivning. Om du vill skjuta
upp ett nummer behöver vi veta detta senast 2 dagar innan manusstopp.

Vårt populära erbjudande fortsätter!

Boka 2 nummer
– få 20% rabatt
När du bokar två annonser (vid samma tillfälle) erhåller
du 20% rabatt på andra införandet*. Gäller under 2022.
* Gäller på andra införandet och vid bokning av olika storlekar gäller det på den minsta
storleken. T.ex. om du bokar en helsida och en halvsida får du 20% rabatt på halvsidan.
(Rabatten motsvarar 979:-/helsida, 779:-/halvsida). Detta erbjudande gäller på ordinarie
priser, endast hel- och halvsidor och går inte att kombinera med annonspaketet.
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Nr 1
22-25/3
3/3
				
				
				

–
–
–
–

Nr 2*
24-25/5
2/5
				
				

– Inför valet
– Bil & Motor
– Hjo

Nr 3
6-7/9
19/8
				
				

– Inför valet
– Hus & Hem
– Konstnatten

Nr 4
25-28/10
6/10
				

– Mat & Nöje
– Energi & Miljö

Nr 5
29/11-2/12
10/11
				

– Jul
– Extra mycket Knep & knåp

*Extra stor utdelning (Tidaholm + Hjo)

Inför valet
Mode & Livsstil
Dags att deklarera
Hantverkare

Med reservation för ändringar

Tidaholms-Guiden på offentliga platser
Vi kommer fortsätta att lägga ut tidningar på några offentliga platser där det rör sig mycket människor
såsom Jives Kök & Café, Konditori Mekka, Nordic Camping & Resort (Hökensås Camping & Stugby),
Svenska kyrkan, Tidaholms Stadshotell och Turistbyrån.

Tidaholms-Guiden på Facebook

Vårt Facebook-konto har i skrivande stund (11/1) 1489 gillare och antalet ökar stadigt.
Alla annonsörer med annonspaket får extra marknadsföring på vår FB-sida, minst två gånger
per år. Vi brukar ta hänsyn till aktuella datum då evenemang, rabatter och erbjudanden gäller.
Utlottningar och tävlingar med fina priser har anordnats för våra ”gillare”.

Dyrt eller billigt att annonsera? Det beror på resultatet
Marknadsundersökning av Tidaholms-Guiden
Uppdaterad 1/2 2016

Brukar du läsa T-G?
Ja:98%
Nej:0%
Ibland:
2%
Vad tycker du om T-G?
Väldigt bra:48%
Bra:
48%
Ganska bra:
4%
Dålig:
0%
Hur länge sparar du tidningen:
1-2 dagar:5%
1 vecka:11%
2 veckor:
26%
Ännu längre:57%

(691 svar)

Vad brukar du läsa i T-G?
Annonser / Erbjudanden: 
Reportage: 	
Recept: 	
Anslagstavlan: 	
Ledaren: 	
Barnsidan: 	
Tematext: 	
Branschregister: 	

93%
70%
77%
72%
44%
42%
37%
27%

Redaktion Tida Reklam
Tel. 0502-106 00
Mobil 070-545 14 19
info@tidareklam.com
Postadress: Box 102, 522 23 Tidaholm
Besöksadress: Ulvestorpsgatan 1
www.tidaholmsguiden.se
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Välkommen till en
GRAFISK TOTALLEVERANTÖR
TRYCKSAKER

Har funnits med sedan vi startade
1993. Trycksaker kan bland annat
vara böcker, broschyrer, foldrar,
kuvert, mappar och visitkort.

BILDEKOR

Bilen är en underskattad och
billig reklamplats som syns väldigt
mycket. En effektivare reklamplats
är svår att hitta.

SKYLTAR

Skyltar kan vara stora som små.
Plåt, plast, kapaskiva och papp är
exempel på material. Fasadskyltar,
ljuslådor, parkeringsskyltar och
namnskyltar med mera tillhör det
vi kan erbjuda.

BEACHFLAGGOR
OCH BANDEROLLER

Ett enkelt, billigt och iögonfallande
sätt att exponera sitt namn, event
eller produkt på under en
begränsad tid. Fungerar både
inom- och utomhus.

ROLL-UP

Enkla och smidiga att ta
med sig, snabba att montera
och en bra exponering.

FÖNSTERDEKOR

En snygg fönsterdekor
på ditt fönster är kundens
första intryck och är
således väldigt viktigt.

KLÄDER

Profil-, sport- och arbetskläder
med eller utan tryck.

Ulvestorpsgatan 1B
Tel: 0502-106 00
Mobil: 070-545 14 19
info@tidareklam.com
www.tidareklam.com

•
•
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Grafisk formgivning
Idé och kommunikation
Trycksaker
Skyltar

•
•
•
•

Mässmaterial
Bil- och fönsterdekor
Arbetskläder
Profil- och sportkläder

•
•
•
•

Tryck på kläder
Giveaways
Webblösningar
Personliga trycksaker

