
VÄLKOMMEN TILL  ULLARED 
är en uppdatering av den 
gamla publikationen De-
stination Ullared, och nu 
går vi från infobroschyr till 
turistmagasin med upp-
fräschad look, fler sidor 
och inspirerande innehåll. 
Fokus är fortfarande att 
marknadsföra Ullared som 
resmål men nu får tidningen 
ett högre  läsvärde i form av 
shopping reportage, stads-

guider, utflyktstips och lättsamma plocksidor.

MAGASINET TRYCKS I 150 000 EX och distribueras 
genom personlig överlämning till alla som passerar 
 incheckningen.  Detta innebär att du når ut till en bred 
målgrupp av stug- och hotellgäster, friluftsintresserade 
campare samt husvagn- och husbilsägare. Eftersom de 

incheckande ofta är familjer eller andra större sällskap 
kommer varje ex av tidningen sannolikt läsas av ett flertal 
personer. Magasinet kommer även finnas placerad på 
strategiska platser runt om i varuhuset där kunderna 
 gärna tar en läspaus. Dessutom kommer den finnas i ställ 
vid utgången så den kan plockas med till bilen och följa 
med ända hem till köksbordet. Välkommen till Ullared 
 kommer även skickas ut till utvalda turistbyråer, hotell 
och vägkrogar i regionen.

GEKÅS PUBLIKATIONER HAR BRA RYKTE. Den egna 
kundtidningen Ulla får helhetsbetyget ”mycket bra” eller 
”ganska bra” av hela 93 % av läsarna. Detta enligt en 
 läsarundersökning gjord av TNS/SIFO sommaren 2011. 
61 % läser Ulla i 5-30 minuter och 27 % läser den i  
1 timma eller mer.

VÄLKOMMEN TILL ULLARED KOMMER DELAS UT UNDER 
HELA 2015. DET INNEBÄR ATT DIN ANNONS FÅR EN 
OÖVERTRÄFFAD LÅNG LIVSLÄNGD I ULLARED. 

PRISLISTA
Uppslag 70 000 kr 
Helsida 40 000 kr 
Halvsida 24 000 kr 
Kvartssida 15 000 kr

UTGIVNINGSDATUM
18 mars

SISTA MATERIALDAG
30  januari

ANNONSKONTAKT
MediaKraft AB. 
Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm. 
Web: www.mediakraft.se
Tel: 08-23 45 30
Mail: info@mediakraft.se 

ANNONSERA I DESTINATIONSMAGASINET

Nästa år är det dags för lansering av Välkommen till Ullared, Gekås eget 

magasin för värdskap och turistinformation. Ta chansen att nå en köpstark 

målgrupp som älskar shopping och spännande upplevelser.

ullaredVÄLKOMMEN TILL

PERSONLIG UTDELNING AV 150 000 EX UNDER HELA 2015



Sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo conse-

quat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu.

Lorem ipsum dolor
omnis iste natus error sit voluptatem accusantium dolorem-
que laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo 
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt 
explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit 
aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni 
dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque 
porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, 
consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi 
tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam qua-
erat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum 
exercitationem.

Lorem ipsum dolor
omnis iste natus error sit voluptatem accusantium dolorem-
que laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo 
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt 
explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit 
aspernatur aut odit aut fugit.
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SMULTRONSTÄLEN /49 
unde omnis iste natus error sit voluptatem 
accusantium doloremque laudantium. unde 
omnis iste natus error sit voluptatem accu-
santium doloremque laudantium.

SED UT PERSPICIATIS unde omnis iste natus 
error sit voluptatem accusantium dolorem-
que laudantium, totam rem aperiam, eaque 
ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi 
architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 

SED UT PERSPICIATIS unde omnis iste natus 
error sit voluptatem accusantium dolorem-
que laudantium, totam rem aperiam, eaque 
ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi 
architecto beatae vitae dicta sunt explicabo

SED UT PERSPICIATIS unde omnis iste natus 
error sit voluptatem accusantium dolorem-
que laudantium, totam rem aperiam, eaque 
ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi 
architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 

SMULTRONSTÄLEN /24
 Inom bara ett par mil från vår lilla by 
finns en uppsjö av mysiga, spännande och 
 intressanta utflyktsmål som passar hela 
familjen.

SMULTRONSTÄLEN /9
 Inom bara ett par mil från vår lilla by 
finns en uppsjö av mysiga, spännande och 
 intressanta.

SMULTRONSTÄLEN /7
 Inom bara ett par mil från vår lilla by 
finns en uppsjö av mysiga, spännande och 
 intressanta utflyktsmål som passar hela 
familjen.

SMULTRONSTÄLEN /35
 Inom bara ett par mil från vår lilla by finns 
en uppsjö av mysiga.

INOM BARA ETT PAR mil från vår lilla by finns en uppsjö av mysiga, spännande och  intressanta utflyktsmål som passar 
hela familjen. Inom bara ett par mil från vår lilla by finns en uppsjö av mysiga, spännande och  intressanta utflyktsmål som 
passar hela familjen.

INOM BARA ETT PAR mil från vår lilla by finns en uppsjö av mysiga, spännande 
och  intressanta utflyktsmål som passar hela familjen. Inom bara ett par mil från 
vår lilla by finns en uppsjö av mysiga, spännande och  intressanta utflyktsmål 
som passar hela familjen.

”Eiusmod tempor inci-
didunt ut laboris nisi ut 
aliquip.”
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Stanna lite längre?

 GEKÅSBYN HAR BOENDE FÖR ALLA SMAKER

Hungrig?
HUSMAN, FIKA ELLER 

AFTER SHOPPING

ullared
ETT SHOPPINGÄVENTYR UTÖVER DET VANLIGA

VÄLKOMMEN TILL

Det är dags för fikapaus och 11 konferensdeltagare 
från Borås Stad slår sig ner med kaffe och morots
kaka i Hotellets matsal. Gruppen består av 9 
kvinnor och två män som i vanliga fall jobbar på 

gruppboende för funktionshindrade.

– Det här är nästan första gången vi är i väg tillsammans hela 
arbetsgruppen, berättar enhetschef Monica Waissman. Flera 
andra grupper inom kommunen har varit här och haft konfe
rens   tidigare och varit nöjda, så vi ville också gärna komma hit.

Shoppingen lockade
Även shoppingen bidrog till beslutet att åka just till Ullared, 
de flesta i gruppen gillar att shoppa och har besökt varuhuset 
många gånger förr, medan ett par stycken är här för första 
gången.

– Jag åker hit några gånger om året, berättar Jenny Palmqvist, 
det var kul att få komma hit på konferens också, det har varit 
väldigt givande och Hotellet är verkligen fräscht och mysigt 
med välplanerade rum.

1 ½ dag i Ullared
Gårdagen bestod av konferens och fortbildning fram till kl 16, 
därefter var det fria aktiviteter. De flesta valde då att shoppa, 
medan några stannade kvar på Hotellet för att umgås. Därefter 
blev det middag på närliggande Harrys.

 Vi har ätit alla våra måltider på Harrys, berättar Donika 
 Feleqi. Det är ett lugnt och mysigt ställe med god mat där vi 
kan sitta lite för oss själva och prata och ta en öl tillsammans. 
Det är sällan vi umgås privat, så det är kul att få chansen att 
kunna träffas på ett avslappnat sätt.

Tid för gruppen
När kaffet är uppdrucket är det dags att återgå till konferens
rummet. Där står stolar i en ring och habiliteringspedagog 
Mimmi Jarener fortsätter gruppens samtal om ”Schyst attityd”, 
som är ett projekt inom funktionshinderverksamheten och 
temat för de två dagarna i Ullared.

Vid lunchtid avslutas arbetet och några åker hemåt, medan 
ett gäng hängivna shoppare passar på att ta ännu en tur till 
varuhuset.

Hotellet med sina  

115 rum mitt i  Ullared  

är inte bara Sveriges  första 

 shopping hotell utan  erbjuder  

även konferensmöjligheter 

för upp till 40 personer. Här 

kan man  förena arbete med 

 avslappnat   umgänge och –  

naturligtvis – besök i varuhuset.
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KONFERERA I ULLARED
Hotellets konferens- och mötesrum rymmer upp 

till 40 personer och har den service och teknik som 

behövs för att ni ska kunna konferera i lugn och 

avskildhet mitt i Sveriges mest välbesökta destination. 

 Det finns olika alternativ att välja på när det gäller 

mat och övriga aktiviteter, beroende på vad ni önskar. 

Prata med vår personal, de hjälper gärna till att skräd-

darsy er vistelse här.

Tel. 0346-375 01, konferens.hotellet@gekas.se, 

www.gekas.se/hotellet

konferens 
SHOPPINGNÄRA

”Vi har ätit alla våra 
måltider på Harrys.”
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Smultron-
ställen
MINDRE ÄN 3 MIL FRÅN VARUHUSET

Ullared är mer än bara shopping! Inom bara ett par 

mil från vår lilla by finns en uppsjö av mysiga, spännande 

och  intressanta utflyktsmål som passar hela familjen. De 

 riktiga   pärlorna kan vara svåra att hitta men vi har valt ut sex 

 utflyktsmål som verkligen har det lilla extra. Och det bästa av 

allt, de ligger alla inom en halvtimmes biltur från Ullared.
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Strömma farmlodge
- en förfallen kvarn  
och ett livsprojekt

Marinas familj utökade lantbruksare-
alen med ny mark och fick den gamla 
kvarnen i Strömma på köpet. Det var 
början på ett livsprojekt som startade 
med varsam renovering av de förfallna 
byggnaderna och utvecklades till bed 
and breakfast, kafé och butik. Här 
fikar du hembakat på de vackraste 
udda-porslinet medan vattnet por-
lar i bakgrunden. Barnen kan gå på 
upptäcksfärd i de spännande omgiv-
ningarna och du kan spana på unik 
inredning i butiken. Strömma farmlod-
ge är stället för dig som uppskattar det 
slitna, genuina och personliga.
www.stommafarmlodge.se

Mandy’s diner
- en amerikansk retropärla

En liten bit av USA finns att uppleva 
i lilla Älvsered, bara en dryg mil från 
shoppingen i Ullared. Här förflyttas du 
via retroinredning och rock’n’roll-mu-
sik till 1950-talets Amerika. Menyn på 
denna unika restaurang är fylld med 
klassiker som hamburgare, spare ribs, 
american pancakes och milkshakes. 
Bara insup atmosfären och njut av 
riktigt god mat, vi garanterar att du 
kommer bli både (jätte)mätt och belå-
ten. Mandy’s diner är ett riktigt poppis 
place så glöm inte att ringa i god tid 
och boka bord.
www.mandysdiner.se

Yttra berg naturreservat
- jordbrukslandskap från förr

Att besöka Yttra bergs naturreservat 
är som att göra en liten tidsresa. Här 
omges du av hamlade träd, slåtte-
rängar, odlingsterrasser och fägator, 
precis så som odlingslandskapet såg ut 
när farmor och farfar var unga. Inom 
reservatet finns fyra olika vandrings-
stigar på 1-2,5 km där du kan uppleva 
växt- och djurlivet i detta kulturland-
skap. Missa heller inte att besöka 
vackra Aronsgården som har anor från 
1600-talet och idag är gårdsmuseum.
www.ekomuseum.com

Hallands vackraste väg
- 16 kilometer av  
fantastisk natur

Mellan de små orterna Askome och 
Gällared på den halländska lands-
bygden sträcker sig en fantastiskt fin 
vägsträcka som är väl värd en liten 
omväg. Vägen går utmed Ätraforsdam-
men, ibland så nära strandkanten att 
det känns som att färdas på vattnet. 
Sedan går det uppför och man får fin 
utsikt över landskapet. Vägen är skyl-
tad i vardera ända.
www.turistmal.se/?index=item_
map&id=330

Yngeredsfors
- spännande utflykt  
till Döda fallen

Är du på jakt efter ett spännande 
utflyktsmål med intressant historia är 
Yngeredsfors ett bra tips. Mitt i skogen 
mellan Ullared och Falkenberg ligger 
denna övergivna dammanläggning, 
byggd i början av 1900-talet, som idag 
är en storslagen ruin som blivit en del 
av naturlandskapet.
www.ekomuseum.com

Bolins bageri
- surdegsmästaren  
i Fridhemsberg

Lena Bolin älskar att baka och drömde 
om ett eget bageri, och drömmar är 
som bekant till för att förverkligas. 
Gårdens gamla stall blev ett litet 
bageri i finaste lantstil och där knådas, 
blandas och bakas det nu dagarna i 
ända. Lena gör allt från grunden med 
stor passion för det gamla hantverket 
i allmänhet och för surdegsbakning i 
synnerhet. Så vill du ha pinfärskt sur-
degsbröd eller fika utöver det vanliga 
är det mot Bohlins bageri du ska styra 
kosan.
www.bolinsbageri.se
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hallands vackraste väg

Yttra berg

Mandy’s diner

Bolins bageri

FORMAT 

A. Uppslag Utfallande 420 x 297 mm 

B. Helsida Utfallande 210 x 297 mm 
 Satsyta 182 x 263 mm

C. Halvsida liggande Utfallande 210 x 146,5 mm 
 Satsyta 182 x 112,5 mm 

D. Kvartssida Satsyta 89 x 129,5 mm 

TEKNISKA MATERIALSPECIFIKATIONER

Material: Digitalt material som högupplöst pdf 

Skuret format: 210 x 297 mm 

Utfallande: Levereras med skärmärken + 5 mm utfall. 

Utformning: Vid utfallande annonser får ingen text  
 eller annan väsentlig information ligga  
 utanför satsytans mått på annonserna. 

Satsyta: Levereras utan skärmärken och utfall. 

Upplösning: 300 dpi 

Färgskala: CMYK / Fyrfärgs 

Tryckmetod: Offset 

Bindning: Klammerhäftas 

Fildöpning: Annonsörnamn_Format A/B/C/D

Material levereras till: ulla@mediakraft.se

Format och tekniska specifikationer

A

B D

C

ANNONSKONTAKT
MediaKraft AB. 
Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm. 
Web: www.mediakraft.se
Tel: 08-23 45 30
Mail: info@mediakraft.se 


