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2021-10-05  

 
3-5 februari 2022 
Tema 2022: Ren lycka – livet i norr 

 
 
Information och prislista för 2022 års marknadsprogram 
Vi har inte gjort några förändringar i prislistan sedan 2020 förutom gällande länkar i 
dagsprogrammet. 
 

Annonser 
Sista bokningsdag för annonser i marknadsprogrammet är den 25 oktober. 
Material ska vara oss tillhanda senast den 30 oktober. Färdig annons levereras senast den 5 
november. 
 
Vid bokning meddelar ni namn, faktureringsadress, telefonnummer, organisationsnummer 
och e-postadress samt om det behövs hjälp med annonsproduktionen eller om vi får en 
färdig annons.  
Se priser på sida 2! Annonsfakturorna sänds ut under december 2021. 
 
Beställ annonsen på tel. 0971-170 00 eller via mail jokkmokksmarknad@jokkmokk.se 
Skriv marknadsannons i ämnesfältet. 
 

Dag-för-dag program 
Vi erbjuder alla som har en programpunkt att delta i dagsprogrammet utan kostnad. 
OBS! Detta gäller enbart evenemang och aktiviteter och inte försäljning eller mat & fika. 
Texten är begränsad och ska innehålla rubrik samt en kort beskrivning med max 150 tecken 
för att alla ska rymmas i programmet. Du väljer själv vad som är viktigast att förmedla till din 
gäst/besökare. Tidpunkt och plats skrivs in utöver de 150 tecknen. Det finns utrymme för 
mer information men den syns bara på webben= ytterligare 450 tecken. 
 
För att vara med i dagsprogrammet ska du själv registrera programpunkterna på hemsidan. 
Välj för arrangörer på hemsidan. Därefter kan du logga in längst upp till höger på sidan du 
får upp, alternativt registrera dig som användare om du inte redan är det. 
Under Arrangörsinfo klickar du på program så hittar du en lathund för hur du registrerar 
dina programpunkter. Hör av dig om du behöver hjälp med att komma igång. 
Registrera ditt evenemang senast den 30 oktober för att komma med i det tryckta 
programmet. Därefter kontaktar ni oss för att få in uppgifterna på webben. 
Om du alldeles kör fast så hjälper vi dig att registrera evenemanget. 

mailto:jokkmokksmarknad@jokkmokk.se


2 

 

 
      

 
Mat och fika 
För er som vill synas på mat & fika-sidan i programmet vill vi ha in följande information: 
Namn, typ av mat/fika om det inte framgår av namnet, telefonnummer eller e-postadress (ni 
väljer vilket), öppettider onsdag-söndag samt gatuadress. Vi förbehåller oss rätten att korta 
texten då utrymmet är begränsat. Vi måste ha er information senast den 30 oktober, gärna 
per mail. 
 

Prislista för annonser och länkar 2022 
 
Annonser i det tryckta svenska marknadsprogrammet 
Vi erbjuder fyra olika storlekar. Annonsproduktion ingår i priset.  
 
Storlek  Företag  Föreningar (ej momspliktig) 
 
Helsida  6 000 kr exkl. moms 4 500 kr inkl. moms 
   
Halvsida  3 200 kr exkl. moms 2 500 kr inkl. moms 
 
Kvartssida  2 000 kr exkl. moms 1 400 kr inkl. moms 
 
Åttondels sida 1 200 kr exkl. moms 1 000 kr inkl. moms 
 
Länkar på hemsidan 
 
Vi bjuder på en länk per evenemang 2022 
Skriv in webbadressen du vill länka till i formuläret när du registrerar ditt evenemang samt 
kryssa i rutan jag vill länka till min hemsida 
Priserna avser per evenemang/aktivitet. Länkarna måste beställas. 
1 dag  200 kr exkl. moms 
2 - 3 dagar  350 kr exkl. moms 
4 - 7 dagar  500 kr exkl. moms 
 
Det finns utrymme för ett fåtal annonser i det engelska programmet. Skicka ett mail om 
intresse finns. Först till kvarn och i mån av utrymme. Ni står själva för översättningen. 
 
Vid samtidig annonsering i det svenska programmet kostar annonsen 25% av pris enligt 
prislistan ovan.  
 
 
Jokkmokks marknad 
Jokkmokks kommun 
962 85 JOKKMOKK 
jokkmokksmarknad@jokkmokk.se 0971-170 00 vx 
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