
LIFE AND BUSINESS ON THE FINNISH WEST COAST

Ett nytt nummer av Coastline kommer ut 
våren 2023. Den här högklassiga tidskriften 
har befäst sin position som en internationell 
marknadsföringskanal för det österbott niska 
företagslivet. Coastline är ett visitkort för 
hela regionen, där ledande företag presente-
ras. Coastline används både i internationell 
marknadsföring och i hemlandet för att 
främja regionens synlighet. Varje företag 
som är med presenteras på en egen sida. 

I priset ingår en artikel skriven av en 
proffsskribent och ett foto av den 
intervjuade, taget av en proffsfotograf. 
Förutom företagsartiklarna innehåller 
Coastline precis som tidigare artiklar om 
intressanta personer och fenomen. Coastline 
utkommer också i en digital version, och 
genom den är det lätt och smidigt att dela 
artiklarna. Tidskriften ges ut av Österbottens 
handelskammare och för produktionen 
svarar Morgan Digital.

Regionens visitkort

MEDIEKORT
WWW.COASTLINE.FI

Produkten som säljs
En journalistiskt skriven artikel i Coastline. 
Coastline utkommer både i tryckt version 
och på nätet.

Artikeltext
Coastlines redaktör gör tillsammans med 
företagets kontaktperson en preliminär 
bedömning och kommer överens om vad 
man ska lyfta fram i texten. Därefter gör 
redaktören en intervju med företagets 
representant och skriver på basen av 
intervjun en artikel. Företaget godkänner 
den engelska texten före tidningen går i 
tryck.

Fotografier
Vår fotograf tar en bild av den eller de 
personer som intervjuas i artikeln. Om 
företaget önskar kan det också leverera 
en egen bild till Coastline, t.ex. på produkter, 
produktion eller dylikt. 

Layout
Layouten av artiklarna sker enligt Coastlines 
normala layoutmodell och ingår i priset. 

Betalningsvillkor
Hälften av avgiften faktureras på hösten 
2022. Resten faktureras i samband med 
publikationen i mars 2023.  
Betalningstid: 14 dgr netto.

Pris
1 / 1 sida  2 750 € + moms 24 %

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR COASTLINE

2 / 1 sidor 4 750 € + moms 24 %
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