VÄ L K O M M E N S O M A N N O N S Ö R I
FÖRETAGARDAGARNAS MÄSSTIDNING
Snart är det dags för Företagardagarna i Ängelholm igen, för fjortonde gången.
Tidningen Hallå! är mediapartner och erbjuder annonsering i mässtidningen till förmånliga priser.
Mässtidningen ges ut 8-9 maj i Ängelholm och de större annonserna publiceras även i
Hallå Höganäs.
Om det ingår en annons i din monteravgift är den 80x88mm.
(Ingår det inte en annons kan man köpa till nedanstående eller en 80x88mm för 1500:-)
Vill man boka upp till en större annons finns följande prisvärda alternativ:

Alla priser exklusive moms och produktionskostnad.
Produktionskostnad från 168:SENAST fredag 19 april behöver vi er
tryckfärdiga annons eller ert manus.

Med vänlig hälsning
Bengt Baadtoft Johnson
bengt@tidningenhalla.se
070-361 27 31

Halla 190220 01

(ord.pris ca.12.000:-)
(ord.pris ca. 24.000:-)
(ord.pris ca. 47.000:-)

ÄNGELHOLM

Vecka 19
8–14 maj 2019

Entreprenörskap
genomsyrar allt

Collector Banks vd
Lena Apler tycker
inte
att någon ska tveka
på att förverkliga sina
drömmar.
Sidan 7

Hennes arbete
engagerar
miljoner

Johanna Hemming
-Hamberg
berättar om resan
från Elitserien
till SHL.
Sidan 12

Vill inspirera
med sin
berättelse

Dövblinde Torbjörn
Svensson
vill skapa en känsla
av
nytt och kunna skapa att tänka
möjligheter.
Sidan 18
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Prio: Snällhet
på jobbet

Pernilla Håkansdotter
mindre bossig med Olsson gick från kyrkans värld till att
arbeta med personalg
åren och ser stora
vinster med att låta
medarbetarna ta mer rupper och chefer. Själv har hon blivit
allt
ansvar och fatta egna
beslut. Sidan 4
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ÄSSA | 10–11 MAJ
LINDAB ARENA

FÖRE TAGARDAG
ARNA
Hela programmet
• Regionens Skaffer
i • Utställarlista
och monterkarta
• Reportage och
intervjuer
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