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PRISLISTA INKL MOMS 10 %
VECKO-TIDNINGAR

Enhet

Allas är en tidning för kvinnan mitt uppe i livet – färgstark
och spännande. Vi lagar fräsch och läcker mat. Ger dig
praktiska tips om heminredning, krukväxter och trädgård,
mode och skönhet, handarbeten och hobby. Vi skriver
dessutom mycket om kärlek, relationer, kvinnors hälsa och
Allas Vecko- annat som ligger dig varmt om hjärtat.
12mån/52nr

tidning

Pris inkl moms

157,00

Du får fängslande romaner, noveller och läsarnas egna
berättelser. Starka och engagerande reportage som både
roar och berör. Och dessutom både lätta och kluriga kryss
att koppla av med.

Allers

Sveriges största veckotidning ger dig glädje och inspiration,
varje vecka. Allers skriver om vardagens hjältar och
hjältinnor, om djur och natur, om nytt och gammalt. Vi
bjuder på härliga recept, allt efter årstid. Vi ger dig
avkopplande handarbeten och massor av tips och idéer för 12mån/52nr
ditt trivsamma hem. Och vi utmanar dig med Sveriges
bästa korsord, alltid på krysspapper och i många olika
svårighetsgrader – varje vecka.

157,00

Amelia

I nya amelia får du en lyxigare förpackning, men med
samma hjärta som förr. Du får mer guidning i vardagen, koll
på det alla pratar om och en massa inspiration förstås!
Amelia är en relationstidning för kvinnan mitt i livet. Amelia
ges ut varannan vecka och unnar alltid läsaren med
12mån/26nr
välskrivna identifikations- och relationsartiklar med hög
kvalitet. Förutom detta får du många tips och råd om bland
annat resor, mode, män, mat, hälsam skönhet och
inredning.

188,00

Hemmets
Journal

Varje vecka får du ett nummer fullproppat med reportage
om spännande människor – både kända och okända – och
12mån/52nr
gripande, engagerande läsning som berör. Du kan läsa
spännande artiklar om hälsa och medicinska nyheter.

111,00

Hemmets Veckotidning sätter guldkant på veckan. I
Hemmets Veckotidning får du varje vecka de bästa
recepten på läcker mat och gott bakat att bjuda på och
njuta av med nära och kära!

Hemmets Vi tipsar om hur du gör fint hemma för en rimlig slant och
12mån/52nr
veckotidning visar nytt fräscht mode för alla figurer! Vi skriver mycket om

Hänt Extra

hälsa och medicin! Dessutom bjuder vi på de bästa
romanerna och novellerna av favoritförfattare som
Rosamunde Pilcher och Danielle Steel. Och så har vi varje
vecka minst 20 kryss - som många säger är de allra
klurigaste!
Hänt
Extra är tidningen som är både tuff och närgången.
Vill du veta mer om vad kändisarna gör på fester och
premiärer? Vill du se vad de har på sig och vem de kommer
tillsammans med? Vill du vara bland de första att veta allt
om möten, romanser, vänskap – eller höra vad som visas
och antyds? Häng med oss varje vecka och få senaste,
12mån/52nr
hetaste nytt om kungligheter, stjärnor, modeller,
såpabubblare och alla andra – i Sveriges största
kändistidning!

151,00

115,00

Icakuriren är Sveriges mest lästa veckotidning, och det är
inte så konstigt. Ingen annan tidning har både bredden och
djupet. Ingen annan tidning har både inspirationen- och de
handfasta råden. Ingen annan tidning erbjuder fördjupning,
och debatt, blandat med mode och flärd!

ICA-Kuriren Bryr du dig om vad du äter? Vill du ta hand om dig själv,

12mån/52nr

210,00

12mån/20nr

78,00

12mån/20nr

78,00

12mån/52nr

147,00

12mån/52nr

69,00

och ändå få tiden att räcka till åt familjen och vännerna?
Gör du medvetna val, samtidigt som du gärna vill drömma
dig bort en stund? Då är Icakuriren din tidning! Vi gillar
nämligen vardagen- och ger dig inspirationen du behöver
för att göra den ännu härligare!
Kuriren är en familjetidning på svenska som ges ut i Finland
och har prenumeranter och läsare i hela Svenskfinland.
Tidningens människonära och mångsidiga innehåll gör att
vi har läsare i alla åldersgrupper. Läsarna får tips, idéer och
fakta på sitt eget modersmål vilket gör Kuriren viktig och
Kuriren .För- naturlig i deras vardag.

nyande o
betalning
30.11-14

- Intressanta reportage från hela Svenskfinland
- Värdefull information och tips om vår hälsa
- Fritid; trädgård, båtliv, handarbeten etc.
- Omtyckta matrecept, även specialdieter
- Resor med Kurirens resebyrå, teater och andra nöjen
- Barnkuriren
-Korsord, sudoku, läsartävlingar

Kuriren är en familjetidning på svenska som ges ut i Finland
och har prenumeranter och läsare i hela Svenskfinland.
Tidningens människonära och mångsidiga innehåll gör att
vi har läsare i alla åldersgrupper. Läsarna får tips, idéer och
fakta på sitt eget modersmål vilket gör Kuriren viktig och
Kuriren, NY naturlig i deras vardag.

gratis till årets
- Intressanta reportage från hela Svenskfinland
slut
- Värdefull information och tips om vår hälsa
- Fritid; trädgård, båtliv, handarbeten etc.
- Omtyckta matrecept, även specialdieter
- Resor med Kurirens resebyrå, teater och andra nöjen
- Barnkuriren
-Korsord, sudoku, läsartävlingar
Kvällsstunden startades 1938 och fyller alltså 75 år just i år. Det
började i blygsam skala som några förströelsesidor i
Västmanlands Nyheter. Ganska snart blev det en egen bilaga i
tidningen och sedan en tidning på egna ben med riksspridning.

Kvällsstunden

Mannen bakom den nya tidningen hette Anton Olsson och han
kom att bli tidningens redaktör i nästan 40 år. Hans tanke var att
ge “god, intressant och spännande förströelseläsning”. Den
ambitionen genomsyrar tidningen även i dag. Kvällsstunden ska
också vara ett “folkbildningsuniversitet” som ger nya kunskaper
och tankar.
Kyrkpressen är en kristen debatt- och kulturtidning som ges ut av
Fontana Media. Fontana Media ägs i sin tur av
Församlingsförbundet.

Kyrkpressen
Pappersversionen av Kyrkpressen går ut till över 108 000 hem i
Svenskfinland varje vecka.

Land

Land är den varma och glada tidningen för dig som gillar att
påta i trädgården, laga mat, njuta i naturen och umgås med
familj och vänner. Läs om gripande livsöden och få
hälsotips för kropp och själ. Hantverk, antikviteter, släktoch bygdehistoria är stående inslag liksom pyssel, korsord 12mån/48nr
och sudoku. Land ger dig goda råd i vardagen och
kombinerar nytta med nöje.

162,00

Land Lantbruk är Sveriges största fack- och nyhetstidning
inom jord och skog. I Land Lantbruk hittar du de senaste
nyheterna från de gröna näringarna. Du läser om praktisk
problemlösning på gårdsplansnivå, om ekonomi, odling,
Land lantbruk djur och maskiner. Tillsammans med Land Lantbruk
kommer varje vecka Skogsland, en tidning som
specialbevakar skogsbruket. Land Lantbruk ingår i LRFs
medlemstidning och speglar vad som händer inom
bonderörelsen.

12mån/48nr

275,00

landsbygdstidning. Den är medlemstidning för Svenska
Landslantbruksproducenternas centralförbund (SLC) och når alla 12mån/52nr
bygdens folk

105,00

Landsbygdens Folk (LF) är Finlands enda svenskspråkiga

finlandssvenska lantbrukare (cirka 14.000).

Se & hör

Svensk
damtidning

Året runt

Se & Hör bjuder på de glada nyheterna. Vill du komma
Sveriges mest spännande personligheter in på livet? Läsa
om hur de festar, reser, uppträder, syns och hörs, möts och
skiljs, blir förälskade och osams. Dessutom få veckans alla
TV-program bekvämt samlade i en enda tidning. Då är Se & 12mån/52nr
Hör tidningen för dig! Häng med och få förstahandsnyheter
– varje vecka!

Svensk Damtidning är den kungliga veckotidningen! Stäm
veckoträff med din initierade väninna med kontakter vid
hovet. Låt henne berätta om alla som syns i vimlet på de
spännande festerna, på scenerna, i maktens korridorer och 12mån/52nr
inom näringslivet. Låt henne tipsa dig om vackert mode,
skönhet, läckra recept, inredning och bra böcker. Svensk
Damtidning ger dig något att prata om – varje vecka!
Året Runt är tidningen som är som en god vän. Koppla av
med massor av spännande läsning varje vecka om både
kända och okända intressanta personligheter. Samla alla
underbara recept med mat och bak till vardag och fest. Bryr
du dig om din hälsa? Vill du klä dig snyggt och piffigt för en 12mån/52nr
liten slant? Gillar du kluriga kryss? Då är Året Runt din
tidning.

182,00

159,00

157,00

