
FÅRÖ & FÅRÖSUND - 
DIN GUIDE 2023

För sjunde året i rad är Föreningen Fårö Framtid i samarbete 
med Markus Moström på Designbyrån Brand Essence, och 
iVisby Tryckeri, igång med planeringen av årets upplaga av den 
populära Fårö & Fårösund din guide 2023. 

Vi fortsätter som tidigare att erbjuda besökarna guiden helt 
gratis till Fåröbesökarna. Responsen har varit mycket positiv 
och förra årets förlängda säsong med många fler besökare än 
tidigare resulterade i att guiden tog slut. 

Tack vare guidens alla annonsörer kan vi även fortsätta att 
stödja idrotten i Fårösund och på Norra Gotland, då distribu-
tionen till de olika utlämningsställena alltid sköts av någon av 
föreningslivet ungdomslag. Bli först med att boka annonsplats 
i ett mycket snyggt och innehållsrikt magasin där vi berättar 
om spännande satsningar, personer och händelser på norra 
Gotland i olika reportage. 

Boka på: ivisbytryckeri.se/faro-farosundsguiden/

ANNONSPRISER
 ex  moms

UPPSL AG:    14  000  KR
HELSIDA:    7  500  KR
H ALVSIDA:    4  350  KR
KVARTSSIDA:   2  750  KR
INSIDA OMSL AG:  12  000  KR
   
L I T E N  A N N O N S :
TEXT utan  b i ld :  1  300  KR
TEXT med b i ld :  1  850  KR
   

DEADLINE
BOKA DIN  ANNONS 
SENAST 14  APRIL
 
TRYCKFÄRDIG  ANNONS*
SKICKAS SENAST 21  APRIL

E-POST:  in fo@iv isby.se

iV isby  Trycker i
0498-25  77  70

*se  baks idan  för  mer  in fo  och  
kontaktuppgi f ter 

Ann Lindgren
ordförande i Föreningen Fårö Framtid

Missa inte! 
Alla annonsörer får 10% rabatt på en 
ny beställning vid iVisby Tryckeri.

Ange kod ”FÅRÖ2023”
vid beställning.

Sjunde året i rad  
för den populära Fårö/

Fårösunds-guiden 

DIN GUIDE 2023



DEADLINE & KONTAKT  
FÅRÖGUIDEN 2023

- Boka din annons senast 14 april 2023

- Korrekturläst & tryckfärdig annons skickas  
 senast 21 april 2023 till info@ivisby.se, eller 
lämnas direkt vid annonsbokning på:

 ivisbytryckeri.se/faro-farosundsguiden/

Markus Moström
Grafisk formgivare
markus@mostromdesign.se
070-666 62 67

- Behöver du hjälp med layout med din annons? 
Då vill vi ha manus senast 21 april 2023. 
Kontakta iVisby Tryckeri eller Markus Moström 
så hjälper vi dig. Debitering 850:-/tim + moms. 

iVisby Tryckeri 
info@ivisby.se
0498-25 77 70

HELT UPPSLAG
282 x 195 mm

14 000 KR
ex moms

1/1 SIDA
129 x 195 mm

7 500 KR
ex moms

1/2 SIDA
129 x 95,5 mm

4 350 KR
ex moms

1/4 SIDA
62,5 x 

95,5 mm
2 750 Kr
ex moms

      Företagsannons A

Dessa annonser placeras i guidens layout mellan det 
redaktionella materialet. Annonsören bestämmer själv 
utseende och innehåll med text och bild integrerat inom 
angivet format.
Alla som bokar en Företagsannons A får automatiskt en 
plats under rubriken ”Företagare på Fårö/Fårösund.

    Helt uppslag:  282 x 195 mm  14 000 kr
   Helsida (1/1):  129 x 195 mm  7 500 kr
   Halvsida (1/2):  129 x 95,5 mm  4 350 kr
   Kvartssida (1/4):  62,5 x 95,5 mm 2 750 kr
   Insida omslag:  129 x 195 mm 12 000 kr

ANNONSFORMAT & KOSTNAD

1

Färdigt annonsmaterial levereras av beställare: PDF, jpg 
eller tiff. Upplösning på bilder och annonsmaterial 300 dpi.

OBS!

           Företagsannons B

Dessa annonser presenteras under ”Företagare på Fårö/
Fårösund” och sorteras under passande ämnesrubriker. 
Det är korta text-annonser med eller utan bild/logo med 
platshänvisning på en kartbild (gäller de företag som har 
en fysisk adress på Fårö/Fårösund). Annonserna följer 
guidens mall med krav på uppställning av text.  
Utrymmet motsvarar företagsnamn + max 300 tecken.  
(Mellanslag och punkt räknas som tecken.)
Lämna textunderlag enligt nedan:
Företagsnamn + kort text + öppettider + kontakt + ev. 
bild/logo

Text utan bild/företagslogo: 1 300 kr ex moms
Text med bild/företagslogo: 1 850 kr ex moms

2

Fåröguiden förbehåller sig rätten att bestämma placering av 
Företagsannons A och att ändra texter för Företags- 
annons B för anpassning enligt standarduppställning. 

OBS!

EXEMPEL

ex moms


