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Ingår: Textbearbetning, formgivning, korrektur, bilder,
tryck, pålägg, inplastning, adressering och porto...

Distriktsbilagor kan vara
terminsprogram, inbjudningar,
föreningsinformation eller
vad du själv önskar!
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i Dalarna!
Tomteland söder om Mora
Följ med på en heldag till Kungen och Drottningen av vinter,
Där kan man träffa Tomten,
troll och en massa andra figurer.
När och var?

Lördag 30 november 2019
på Tomteland i Mora.

Hur?

från både
Det kommer att gå bussar
Gästrikland och Hälsingland.
i mån av plats
Föräldrar får följa med
med på resan.
eftersom vi har Junis-ledare
till kvarn.
Begränsat antal, först
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Junis – en förening för dig upp till 15 år.
Massor av aktiviteter. En hel del äventyr.
Och du får vara med och bestämma.
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höstlovet
www.trollebolagret.se

l
häng med til

e
Kontakta Camilla på camilla@junis.s
eller 070-694 84 41.

Det kommer att gå
bussar till Alborgen.
Föräldrar får följa
med i andra hand
eftersom
vi har Junis-ledare
på plats. Max 150
junisar
ryms det på Alborgen.

Stockholm 2019

Bussarna rullar lördag
18 maj från hela Gävleborg
ner för en heldag i Stockholm. I priset ingår bussresa
och inträde till Gröna lund.
Bussarna rullar hemåt igen

Anmälan

Frågor

Kontakta Camilla
på camilla@junis.se
eller 070-694 84 41.

Julen är barnens högtid och alla har rätt till en trygg
och rolig jul. Antalet barn och unga som möter julen
med en klump i magen är tyvärr alldeles för många.
I Sverige lever fyra till fem barn per skolklass i hem
där någon vuxen har en riskfylld alkoholkonsumtion.
Många av dessa barn känner oro, inte glädje, när jullovet närmar sig.

ca kl 20.

KONTAKT Distriktskonsulent Camilla Eklund, 070-694 84 41, camilla@junis.org

Junis – en förening
för
Massor av aktiviteter. dig upp till 15 år.
En
Och du får vara med hel del äventyr.
och bestämma.

Gävleborg
ARRANGÖR Junis

Vi ordnar Vit jul aktiviteter för alla barn. I Junis tar vi
hand om varandra och är olika men jämlika. I den här
foldern hittar ni en blandning av aktiviteter som sker
i Stockholmsområdet - välkomna!

V-TAB 2019
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Gävleborg
Kålhagsgatan 4
B, 802 53 Gävle
WEBB www.junis.se/
gavleborg

Ge till en
vuxen

Vit jul

Häng med på vår
populära Stockholmsresa till Gröna Lund!

Kostnad

53 Gävle
Kålhagsgatan 4 B, 802
gavleborg
WEBB www.junis.se/

2019-10-16 22:04:01

Hur?

gavleborg.junis.org

ARRANGÖR Junis Gävleborg

.indd 1

Måndag 28 oktober
är vi hela dagen kl
11-15
på äventyrshuset
Alborgen utanför
Valbo
(mellan Gävle och
Sandviken).

Koll på filmerna, mer info och anmälan:

Gävleborg

Struten 5-19_bilaga_gavleborg

G

Häng med i bussen
till äventyrshuset Alborgen utanför
Valbo.
Vi är där hela dagen
kl 11-15.
När och var?

Två filmer på riktig biograf
Popcorn
Hamburgare
Lekar
Bussresa

dig upp till 15 år.
Junis – en förening för
En hel del äventyr.
Massor av aktiviteter.
bestämma.
Och du får vara med och

och

ll
Resa ti

28 okt 2019

Anmälan görs på
www.junis.se/gavleborg
tills det är fullt.

ARRANGÖR Junis Gävleborg, Kålhagsgatan 4 B, 802 53 Gävle
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avleborg

Anmälan görs på www.junis.se/g
tills två bussar är fulla.

2020-02

Dagen kostar 100
kr och då ingår buss,
inträde och hamburgare
till lunch.
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Anmälan

AlborgenStockröhonlamLund
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för dig upp
Junis – en förening
av aktiviteter.
till 15 år. Massor
Och du får
En hel del äventyr.
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vara med och bestämm

medlemmar
Dagen kostar 100 kr för
och inträde.
och då ingår bussresa
Egen matsäck medtages.

V-TAB 2019

film
juniskids

Dessutom får du
pdf:er eller pngbilder för digital
spridning. Hela
inbjudan – eller
bara en liten bild.

Riobio i Ockelbo

Kostnad

GöteborgVåren 2020
och Bohu
slän

Filmfestival
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www.junis.org/orebro

Alltid !
nytt
senaste

gavleborg.junis.org
AVSÄNDARE Junis Gävleborg,

Inbjudan_Laviken_Grona

är!

Kålhagsgatan 4 B, 802

53 Gävle

KONTAKT Distriktskonsulent

Camilla Eklund, 070-694

84 41, camilla@junis.org
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Struten ordnar layout
och textbearbetning
och har tillgång till
pressbilder, bildtjänster,
Junis egna fotografier
och illustrationer.

Upplagor och priser
Detta
gäller

Erbjudandet gäller samtliga distrikt (och föreningar)
inom Junis. Bokas senast tidningens manusstopp
via struten@junis.se. Erbjudandet är subventionerat
och distriktet faktureras ett fast pris enligt prislista.
Priset gäller för bilagor till Struten till medlemmar
och ledare i eget (och ev angränsande) distrikt
inklusve överuplaga. För speciallösningar som till
exempel böcker och vykort offereras pris.

Upplaga
Plus överupplaga
Ledare och som ingår
medlemmar

Dubbelsidigt
A5-blad (2 sidor)

A5-folder
(4 sidor)

< 200

300 ex

1200 kr

1800 kr

201–500 400 ex

1600 kr

2400 kr

501 <

2000 kr

3000 kr

500 ex

Struten . struten@junis.se . 0733-726252

distrikts-

bilaga
UTGIVNINGSPLAN 2021
NUMMER

MANUSSTOPP

DELAS UT

1

25 januari

19 februari

2

8 mars

1 april

3

26 april

21 maj

4

23 augusti

17 september

5

4 oktober

29 oktober

6

8 november 3 december

Varje distrikt erbjuds
en distriktsbilaga
GRATIS under 2021!

Extra
2021

Erbjudandet gäller för nummer 1–6, 2021 och gäller för ett distrikt. Den första
bilagan som distriktet beställer blir kostnadsfri, om inte annat överenskommes.
Det går inte att dela upp ett distrikt i flera föreningar och på så sätt få fler bilagor
utan kostnad. Det går inte att beställa en större bilaga (fler sidor eller större
överupplaga) än vad som är motiverat. Erbjudandet gäller alla, även för distrikt
som redan tidigare har distriktsbilagor regelbundet.

varför
då då?

i andras evenemangkalendrar. Vill du
ha annonsproduktion för lokalmedia
(print eler digital) så får du det!

. Rätt form direkt

. Framförhållning

Du får en fin inbjudan (eller annat du
vill sprida) som är målgruppsanpassad och följer Junis grafiska profil.

. Bred marknadsföring

Boka
senast
manusstopp

Inbjudan kommer hem i brevlådan till
ALLA medlemmar och ledare och blir
synlig på köksbordet. Överupplagan
kan delas ut på föreningsträffar (till
befintliga och nya medlemmar), i
samband med utåtriktad verksamhet
och kan läggas i lokalen, på bibliotek, på fritidsgårdar... Inbjudan kan
dessutom spridas med mejl och sms.
Bilder och information kan publiceras
i interna och externa sociala medier
och publiceras på egna hemsidor och

Att ”tvingas” passa ett manusstopp och planera för när och hur
marknadsföringen sker kräver god
framförhållning, vilket är guld värt
för alla arrangörer. Att arrangören
har bra koll på innehåll, målgrupp,
anmälningsrutin, ledarbemanning och
detaljplanering är en förutsättning för
god marknadsföring, medlemsvärvning och medlemsvård.

. Demokrati på riktigt

Att direkt bjuda in och informera
ALLA barn (och inte bara de som är
på träffen eller ”via mammas mobil”)

är en förutsättning för att Junis ska
kunna arbeta med barndemokrati på
ett bra och trovärdigt sätt. Dessutom
ställer det krav på att ALLTID ha ett
komplett och uppdaterat medlemsregister, vilket är en positiv bieffekt.
Om barnen sen upplever bilagan/
inbjudan som en present och vill
delta är vi i mål! Och självklart ska
mamma få inbjudan till sin mobil
också!

. Har du redan koll?

Fundera på om distriktsbilaga kan
vara ett alternativ även om du redan
har en komplett marknadsföringsplan. Och självklart kan du göra dina
egna tryckoriginal – allt som ingår
är en service och du väljer själv vilka
delar du vill använda dig av!

Struten . struten@junis.se . 0733-726252

