V I S UA L B O R N H O L M

LIVSSTILSMAGASIN TIL TURISTER

Visual Bornholm er et eksklusivt og stilrent magasin – det ideelle
medie til annoncering for virksomheder, der allerede har fokus på
høj kvalitet. Visual Bornholm er et inspirationsunivers for læsere,
der vil udforske Bornholms gastronomi, kunst, kultur, shopping,
natur og klassiske seværdigheder. Magasinet er en visuel æstetisk
og vedkommende fortælling om Bornholm, og det redaktionelle
indhold fokuserer på det lokale, det autentiske og det personlige.
Visual Bornholm er magasinet, der vil mere end bare fortælle om
Bornholm som destination, men også vise skønheden, stilheden
og stemningen.

lokalt på Bornholm til udvalgte steder, hvor der både kommer
mange turister og lokale.

Annonceindholdet i magasinet består af virksomhedsfortællinger
med et redaktionelt ‘feel’, skrevet af tekstforfattere med forståelse
for brandværdi og historiefortælling. Gennem QR-koder i magasinet ledes læseren til Visual Bornholms website, hvor alle annoncører får deres egen side med ekstra tekst og billeder. Her kan
også tysk- og engelsksprogede læsere gå på opdagelse.

•
•

I hver udgave er der mindst 120 siders billeder, artikler og fortællinger om lokale virksomheder, oplevelser, shopping, overnatning
og madoplevelser. Magasinet fungerer som en ‘short list’ over de
steder, man ikke må gå glip af, når man besøger Bornholm. Det
har derfor stor gemmeværdi og bliver brugt igen og igen til f.eks.
rejseplanlægning, i ‘goodie-bags’ og som ‘coffee-table-book’.
Visual Bornholm udkommer i et stort oplag på 50.000 eksemplarer i starten af maj, og distribueres også på Sjælland sammen med
livsstilsmagasinet Mad&Bolig. Det resterende oplag distribueres

Som annoncør i 2023 får du:
•
•
•
•
•
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•
•

2 sider uden forstyrrelser (kun din virksomhed).
Fotooptagelse til brug for annoncen.
Tekstforfatter skriver ca. 400 ord med input fra dig.
Professionel oversættelse af tekst til tysk og engelsk (web).
Grafisk opsætning af annonce med QR-kode, der giver
direkte forbindelse til din profil på hjemmesiden.
Side på www.visualbornholm.com med link til eget website.
Magasinet bliver distribueret på Bornholmslinjens færger,
Bornholms Lufthavn, på øens turistinformationer og masser
af andre steder på Bornholm.
10% af oplaget distribueres på Sjælland i maj med magasinet Mad&Bolig fra Aller Media.
Oplag 50.000 eksemplarer.
Høj kvalitet sikret af professionelt og kvalitetsbevidst team.
Pris 25.000 kr. ex. moms.
Bagside 30.000 kr. ex. moms.
Begrænset antal pladser i hvert magasin.
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