1037 Magasinet fra og om Kvinesdal
Hvis du skal gi en ny innbygger, en venn fra Kongsberg eller Donald Trump litt innsikt i verdens beste
bygd - hva gir du da? Det lurte Kvinesdal kommune
og Coverks også på - og idéen om 1037 ble skapt.
Navnet er hentet fra kommunenummeret.
1037 (ti-trettisju) er tenkt å være et virkelig ﬂott stykke
magasin, hvor kommune, næringsliv og organisasjoner i kommunen har mulighet til å vise seg frem. Det er
ikke tenkt som en turistbrosjyre - det får bli et annet
prosjekt - men en sak som vil bli liggende hvor enn
den bør ligge - til fornøyelse for leseren, og en
mulighet for oss som bor her til å bli bedre kjent med
hverandre - eller oppdage noe nytt. Kanskje blir dette
også et magasin som fornyes annenhvert år?
Magasinet planlegges med ca. 100 sider, et opplag
på 2500, og ﬁnansieres gjennom annonsene. Utarbeidelse og produksjon vil Coverks gjøre - i all hovedsak ved dugnadsarbeid - slik at overskudd går tilbake
til Coverks - og innbyggerne selv!
Annonsene vil være store og ﬂotte - gjerne over ﬂere
sider, og vil bære preg av å være artikler isteden for
annonser for å gi magasinet god kvalitet. Magasinet
trykkes også med rygg og skikkelig kvalitetspapir.
Lag, foreninger og andre organisasjoner i bygda vil få
også mulighet til å gjøre seg kjent gjennom sterkt
reduserte priser, og det planlegges ﬂere artikler /
portretter som blir interessante.

Eksempel på 2 siders annonse

Annonsepriser
Annonsetype

Bedrift

4 siders
2 siders
Helside
Halvside
Kvartside

32.500,16.500,8.500,4.500,1.750,-

Organisasjon
9.750,4.950,2.550,1.350,525,-

Alle priser er eks. mva.
Idealistiske organisasjoner har 70% rabatt!
Frist for annonser og materiell er 20. oktober

Mer informasjon og annonsebestilling ﬁnner du på 1037.no
Coverks er en samlingsplass, en gründerarena, en utstillingsplass, en prosjekt-/møteplass, en tenketank, et arbeidsfellesskap, en arena for skaperlyst og det man vil det skal være.
En ny arena for folk midt mellom Stavanger og Kristiansand.

