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En officiell guide och läsupplevelse som ger
besökaren det bästa av Höga Kusten
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För oss är Höga Kusten världens
främsta plats, vårt hem och vår inspiration.
Därför gör vi Magasin Höga Kusten.

R E D A K T I O N
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agasin Höga Kusten är ett exklusivt prisbelönt
gratismagasin med innehåll om upplevelser i en unik
atmosfär. Mitt i vårt fascinerande världsarv skapar vi
Magasin Höga Kusten. Idag ett prisbelönt arbete där vi i
redaktionen tror på kvalitet i allt från våra medverkandes
insatser till pappersval, bindning och känslan i vårt omslag.
Det är ett omsorgsfullt arbete som leds av vår drivkraft
att få berätta om det innehållsrika Höga Kusten
som vi själva älskar och vill vara i.
För oss är Höga Kusten en källa till äventyr, resmål,
båtliv, smaker, kultur, evenemang, gemenskap, lägereldar, nöjesliv, profiler, konst och mycket mer. Allt
koncentrerat kring destinationens unika skärgård,
berg, skogar och mytomspunna omgivningar.
Med hjärta och känsla för detaljer vill vi i redaktionen leverera reportage, historier, bilder och fakta
från några av Sveriges allra bästa och främsta skribenter,

fotografer, berättare och kännare. Oavsett om det
gäller sea-sidegolf en varm sommarnatt, strandhuggen på röda klippor eller höstvandringar i djupa
skogar, konstinstallationer som
berör eller smakliga surströmmingspremiärer.
Magasin
Höga Kusten inspirerar.
Vi som står bakom denna
utgivning är riktiga magasinsrävar, som älskar magasinets härliga känsla och den
redaktionella
kreativiteten.
Vi arbetade med magasin och tidskrifter innan det ens
fanns datorer och vi har suttit med i redaktioner på en
mängd publikationer, både i Sverige och andra länder.
Vår vision är en destination som berör besökarnas hjärta på samma sätt som vårt eget.

Vi tror på ett äkta och
omsorgsfullt utvalt innehåll.
Och som inte går att köpa.

Redaktionen
och grundarna
av Magasin
Höga Kusten;
Peder Sundström,
Håkan Nordström
och Anders Lönn.

>

H Ö G A

Sverige mest
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Höga Kusten är Sveriges enda naturvärldsarv och med en
kuststräcka som tack vare landhöjningen skapat en spännande, unik och magiskt vacker natur.
Regionen Höga Kusten besöks årligen av närmare
två miljoner gäster och är för flera år i rad det mest växande besöksmålet i landet. Med en annons i Magasin
Höga Kusten når du därför en växande och aktiv publik.
Speciellt som magasinen är helt gratis och att de dessutom ligger aktivt ute under långa tidsperioder. Ditt
annonsinförande har därför en lång livslängd och
stor exponering.
Höga Kusten är naturligt Sveriges främsta friluftsscen, få andra platser bjuder på samma rika utbud och
omväxlande äventyr. Här finns många upplevelser
men också varma, stolta människor, gemenskap och
möjligheter till rik livskvalitet. En destination med själ
och stor kreativ entreprenörsanda.
I Magasin Höga Kusten fångar vi precis det.

Besökarna läser
Magasin Höga Kusten
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Paradiset

P E TE R HOLMQVIST

HK Dest.

J ERRY EN GSTRÖM

EB BA AND ER SSON

Friluftsbyn

Ulvö Hotell

– För oss handlar det att nå en så bred
och stor kundgrupp som möjligt när
vi marknadsför oss, att annonsera i
prisbelönta Magasin Höga Kusten är
därför en självklarhet för oss.
Dessutom uppskattar våra kunder att
de kan plocka med sig ett nummer hem
efter ett besök hos oss.

– Magasin Höga Kusten är ett av våra
viktigaste marknadsföringsdokument i
vårt arbete för att få fler att vilja komma
hit, se och uppleva.
Magasinets innehåll och kvalité
stärker på ett mycket bra sätt vårt
varumärke - Höga Kusten och allt vi vill
stå för och besökaren skall åka härifrån
och känna.

– Magasin Höga Kusten ger oss en
chans att nå ut med våra upplevelser i
ett sammanhang som andas kvalitet och
inspiration.
Magasin Höga Kusten har starkt
bidragit till Höga Kustens tillväxt och vi
anser det vara en självklar del av marknadsföringen där man vill nå boende och
besökare i Höga Kusten.

– Vi har genom åren haft ett nära
samarbete med Magasin Höga Kusten,
dels för att få ut vårt budskap men också
som ett viktigt inslag i vår vardag när det
gäller att visa våra gäster hur fantastiskt
Höga Kusten är. Vi låter bland annat
magasinet ligga framme på alla våra
rum - året runt.
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älj att synas i ett etablerat och omtyckt magasin, om
en unik kuststräcka, världsarv och dit aktiva mäniskor
väljer att resa. Magasin Höga Kusten är en prisbelönt
modern produkt som skapat stolhet och ett högt läsvärde
under tio år. Vi prioriterar en stilren design och har
därför skapat produktytor för annonsköpare som främjar
läsning.
Vi tror även på att våra läsare ska ledas rätt i destinationens digitala kanaler varför vi hänvisar all information direkt till Höga Kustens officiella hemsida hogakusten.com.
Välkommen till ett av skandinaviens största destinationsmagasin, där vi kan lyfta dig och ditt budskap.

Vi tror på ett annonsinförande
som inte försvinner i mängden.
Hos oss ska annonsen vara en
naturlig del av helheten.

Vår mediesäljare Inger, du når henne på

0660-700 17
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FORMAT &
ANNONSPRISER
Kontakta oss för mer detaljerad information ang format,
satsytor, leverans av annonsmaterial, paketpriser, egna idéer
på annorlunda exponering eller udda format.

Uppslag

Höga Kusten

SOMMAR

Helsida

58.000

36.000

43.000

27.000

Halvsida

20.000

Guide*

4.950
8.900**

Utgivning: Maj Upplaga: ca. 30.000 Omfång: ca. 140 sid

För 13:e året, vårt prisbelönta och imagebärande magasin. Ett av skandinaviens största.

Höga Kusten

Guide Året om

15.000

Utgivning: November Upplaga: ca. 30.000 Omfång: ca. 110 sid.
Vårt guide- och mötesmagasin där vi inte bara lockar det bästa ur Höga kusten, men också tydligt
visar på alla säsonger. Ett mötesmagasin, och det bästa urvalet för respektive årstid.

* Guiden, en mallad annonsyta i en avgränsad del av magasinet
** Dubbel guideannons.

Kontakta oss för mer information

3.700
6.750**

VE M G ER U T M AGAS I N H Ö GA KUST E N ?
Magasin Höga Kusten produceras och ges ut av Magasin
Höga Kusten Publishing AB, som till 100 % ägs av lokala
företag inom regionen.
VA R K A N M A N H I T TA M AGAS I N E T ?
Magasin Höga Kusten hittar man över hela regionen, i offeciella info-points, i butiker, restauranger, hotell, flyg, bussar,
båtar, och många strategiska och offentliga platser. Vi finns
framme för alla som besöker eller också bara stannar längs
Norrlandskusten.
Utöver detta finns magasinet i övriga Sverige på utvalda
butikskedjor, turist- och resecentrum och på ett flertal ställen i storstadsområdena. Vi skickar även ut en stor mängd
magasin till återkommande gäster, större företag och organisationer samt syns på riktade event där magasinet
delas ut på evenemang och utvalda mässor.

Magasin Höga
Kusten når över
100.000 läsare
varav många
vill spara den
under lång tid
som en coffeetable produkt.
Ett hantverk
som uppskattas.

VAD GER MIN ANNONSINVE STER ING?
Magasin Höga Kusten är en kvalitetsprodukt som lockar
många läsare. Magasin Höga Kusten når köpstarka läsare
som uppskattar magasinets form och innehåll och låter
den ligga framme.
Att annonsera i Magasin Höga Kusten är mycket fördelaktigt inte bara för dess upplaga och spridning utan
dessutom effektivt över tid då magasinet har en lång aktiv
livslängd. Magasin Höga Kusten är lätt att ta del av då det
är gratis och finns över hela destinationen.
H U R O FTA KOMMER MAGASINET UT ?
Magasin Höga Kusten kommer under 2021 ut med TVÅ
nummer med påkostade reportage, intressanta porträtt,
massor av information och inte minst en stor guide med
det mesta om Höga Kusten.
Och som alltid - helt gratis.

www.magasinhogakusten.com
mail@magasinhogakusten.com | Box 77, SE891 33 Örnsköldsvik
0660 - 701 07
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