
Tidningen Slite växer igen, denna gång genom en större upplaga samt att den blir dis-
tribuerad till alla hushåll, företag och föreningar på Gotland. Årets tidning som är den 
åttonde i raden har temat, Hållbart. Ett aktuellt ämne som vi belyser med olika reportage 
och artiklar inom, turism, matodling, industri, byggande, energi m.m.

Vi har också nöjet att presentera vår helt nya samarbetspartner, Gotland Gratistidning. 
Genom detta unika samarbete kommer våra annonsörer synas ännu mer och Gotland 
Gratistidning kommer ha Slite i fokus en gång  i månaden med start 31 januari i år.

Vill du boka annons eller har några frågor till oss, hör av dig till...
Roine, 0704 - 95 30 40 eller Alexandra, 0704 - 95 30 42.

Slite, nu till alla  
hushåll på ön!

Arbetsglädje
I detta nummer kan du bl.a. läsa om hur unga familjer tänker om 

sina arbeten, stenhårda jobb på fabriken, om ideella arbeten som 

kan vara en väg till en annan slags rikedom och vad barnen på 

Solklintsskolan vill bli när de blir stora.

“Upptäck  bruksorten och den anrika badorten på norra Gotland”

Tema Jobb

SLITE
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“Upptäck bruksorten och den anrika badorten på norra Gotland”

Stickat, sytt, tryckt och 
format i textilLäs mer på sidan  11

Nu börjar huset bli fullt på
Storgatan 95Läs mer på sidan  28 

Tack kära mamma där uppe i 
himmelen för att vi nu bor i Slite!

Läs mer på sidan  25  
Ulligt, krulligt och gulligt 

i gårdsbutikerna.Läs mer på sidan  12 

Snickarglädje!
Slite är inte bara en ort med framgångsrik industri, utan här finns också många 

hantverkare med riktig Gnosjöanda.  I årets nummer av Slitetidningen gläntar 

vi på dörren hos några av hantverkarna och tar oss en pratstund, å en kaffi. Full fart framåt
Kokboksförfattarna Anna och Fanny hämtar inspiration från Gotland. Cykelland-
slaget är på väg hit till trakten för att få ny energi och bli bäst i världen.  Chefen har 
fokus på nyckeltalen. Alla som bor här försöker på olika sätt att påverka sin hälsa med 
glada upptåg, gympa, bio, teater, frisk luft, små och stora rörelser. Att få bo och verka i 

denna del av Sverige gör livet lätt och glatt   -  välkommen hit!

“Upptäck  bruksorten och den anrika badorten på norra Gotland”

Tema Hälsa

SLITE
EN TIDNING OM SLITE MED OMNEJD

NUMMER 7, 2018

Nu ännu Större

Rabatt för medlemmar i 
 Slite intresseförening

Distribution till
hela Gotland

Ny större upplaga på 
37.000 ex.

www.slite.nu www.gratistidning.comwww.sliteutveckling.se



Helt Uppslag
500 x 365 mm
4-färg

Helsida
250 x 365 mm
4-färg 

Annons design
Vi gör din annons 
oavsett format

Halvsida liggande
223 x 166 mm
4-färg

Halvsida stående
109 x 337 mm
4-färg

Banner
223 x 80,5 mm
4-färg

1/4 sida
109 x 166 mm
4-färg

1/8 sida
109 x 80,5 mm
4-färg

Ekonomi
52 x 80,5mm
4-färg

Ekonomi liten
52 x 38 mm
4-färg

Alla priser är exklusive moms och gäller för tryckfärdigt annonsmaterial.

Priser tidningen Slite 2019

10%
Rabatt som medlem

3.900 kr 5.900 kr2.300 kr

25.900 kr

400 kr43.000 kr

8.900 kr

8.900 kr 13.900 kr 13.900 kr

Alexandra Granström
0704 - 95 30 42
alexandra.granstrom@gratistidning.com

Roine Söderlind
0704 - 95 30 40
 roine.soderlind@gratistidning.com

Vill du boka annons eller önskar att vi designar en åt er, hör av dig till oss...



Mer hjälp... http://www.dagspress.se/annonsmaterial/att-producera-annonser

Annons Lathund
Filformat
Vi rekommenderar att skicka in annonser i PDF-
format. Om det inte finns möjlighet till detta format, 
kan vi även ta emot andra format ex. JPG, TIFF, 
DOC.

Bildupplösning
Kontrollera att du har rätt storlek och upplösning på 
bilder. I tidningstryck bör färg- och gråskalebilder ha 
en upplösning på minst 200 ppi/dpi för att det ska se 
bra ut i tryck. 

Utfall 
Inget utfall behövs på anonnsen.

Skärmärken
Inga skärmärken behövs läggas till.

Färgprofiler
Inga profiler behöver ändras. 
(vi sköter om cmyk-konverteringen)

PDF-export
Vid export från ex. Indesign, Photoshop rekommenderar 
vi förinställningen
 “högkvalitets utskrift”.

Ofärdigt material
Vi gör din annons för endast 400 kr exkl moms.

Färdigt material
Skickas in via mail till annica@sliteutveckling.se senast 
den 18 mars, ange företaget och kontaktperson som har 
skapat annonsen. Är filen över 20MB skickas den in via 
tjänsten www.sprend.com

www.slite.nu www.gratistidning.comwww.sliteutveckling.se

Utgivningsplan
Tidningen blir distribuerad 23 maj 2019 till alla hushåll på Gotland. 

Fakta
Upplaga 37.000 ex. Storlek 250 x 365  mm.

Innehåll
Näringsliv • Kultur • Historia • Sol • Bad • Sport • Natur • Mat • Restauranger • Närproducerat • Nöje • 
Evenemang • Boende • Barnaktiviteter • Osv.

Annonsering
Boka din annonsplats senast den 4 april via Roine på telefon 0704 - 95 30 40 eller Alexandra, 0704 - 95 30 42.
Medlem i Slite intresseförening får 10 % rabatt på annonspriserna.

Evenemang 
Mejla dina evenemang till info@slite.nu 
Förutom att vi plockar evenemangen till tidningen blir dina aktiviteter synliga på hemsidan. 

Slite i fokus 
Vid följande datum kommer Gotland Gratistidning ha Slite i fokus...
31 jan, 28 feb, 28 mars, 18 april, 29 maj, 28 juni, 22 aug, 26 sept, 31 okt, 28 nov, 19 dec.

Tipsa oss
Övriga tips mejlar du till: info@sliteutveckling.se

Övrig info
Datum kan kommas att flyttas beroende av annan distribution.

Ansvarig utgivare: Slite Intresseförening • Produktion: Slite Utveckling AB
Redaktörer: Stina Lindholm, Mait Juhlin 


