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Sydkusten drog 248 spelare på sin 100:e golftävling på La Cala Restort, nov. 2008.
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Den ledande tidningen för Spaniensvenskar
Företaget Sydkusten Media S.A. är ett svenskdrivet, spanskt aktiebolag specialiserat på nyhetsförmedling och arrangemang gentemot den skandinaviska kolonien på Costa de Sol och i övriga Spanien.

Verksamheten omfattar bland annat följande:
1. SK - Kvartalstidning i veckotidningsformat som kommer ut i början av september, december,
mars och juni. Minimum 10.000 exemplar.
2. www.sydkusten.es - Sydkustens ledande Internetsajt för Spanienskandinaver sedan juli 1997
som uppdateras kontinuerligt alla dagar på året, med spanska nyheter på svenska, evenemangstips, radannonser, dagens bild, video, stort nyhetsarkiv, bloggar m m.
3. Club SK - Läsarklubb med mer än 5.000 medlemmar (augusti 2015) med nyhetsbrev
som postas varje fredag sedan 2003, minst 40 gånger om året. Veckans viktigaste nyheter,
evenemangstips, radannonser, erbjudanden och lottpriser.
4. SK-tv - Vår egen kanal på YouTube sedan 2013, med hundratals intressanta videoinslag.
www.sydkusten.es/tv
5. Fråga SK - Unik och mycket uppskattad rådgivingstjänst där läsare helt gratis kan
konsultera alla typer av ämnen som har med Spanien att göra.
6. SK Golf - Sydkusten arrangerar sedan 1993 de största och populäraste golftävlingarna för
nordbor på Costa del Sol. Sedan hösten 2015 arrangeras en tävling per kvartal.
7. Andra arrangemang - Sydkusten organiserar seminarier, utflykter, resor och till och
med egna mässor, som "Suecia en España". Både på eget initiativ och på uppdrag åt kunder.
8. Konstrepresentant - Sydkustens goda renommé och professionella arbetssätt har gjort att
företaget sedan 2003 representerar Bukowskis auktioner i södra Spanien. Uppdraget inkluderar
värdering av konst och antikviteter samt transport till Sverige för auktion.
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Varför annonsera gentemot den skandinaviska kolonien?
•

Det finns omkring 70 000 bofasta skandinaver bara på Costa del Sol, av vilka drygt 35 000
är svenskar.

•

En majoritet av de bofasta skandinaverna på Costa del Sol har en hög, eller mycket hög
köpkraft, betydligt högre än genomsnittet på kusten.

•

Till skillnad från tillfälliga turister spenderar de bofasta skandinaverna pengar mer regelbundet
och större delar av året på kusten, på både boende, transport, sjukvård, tjänster och
kapitalplacering.

•

Bofasta skandinaver utmärker sig för att vara bland de mest utåtriktade och integrationsbenägna av alla utlänningar på Costa del Sol.

•

Sydkusten gjorde våren 2005 en stor undersökning om den skandinaviska kolonien och
resultatet kan läsas på följande länk: www.sydkusten.es/gallup

Varför annonsera genom Sydkusten?
•

Sydkusten är det äldsta svenska mediabolaget i Spanien (oktober 1992) och ett av de äldsta av
alla utländska mediabolag i landet.

•

Tidningen SK har den största kontrollerade upplagan av alla skandinaviska publikationer
(minimum 10.000 exemplar).

•

Sydkusten är det särklassigt mest lästa och engagerande mediet, vilket framgår tydligt av att
ingen annan skandinavisk publikation har lika många insändare och andra debattinlägg.

•

Sydkusten anses av en övervägande majoritet av spaniensvenskarna vara det mest seriösa och
läsvärda mediet på deras eget språk i Spanien.

•

Sydkusten används av ledande annonsörer i både Spanien, Sverige och andra länder.

•

Sydkustens hemsida www.sydkusten.es är inte bara den äldsta, utan även den mest
professionella och uppdaterade av alla som riktar sig till den skandinaviska kolonien i Spanien,
med en ständigt stigande läsarfrekvens, som ligger på omkring 5 000 unika besök i veckan.
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Annonspriser SK
Gäller t o m 31.12.2016
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Webbprislista
Gäller t o m 31.12.2016
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95€
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245€
295€

* Topbannern varvas.
Priser per månad.
Andra storlekar enligt offert.
Bannerproduktion: 25€.
Rabatter:
3 månader = 10%.
6 månader = 20%.
Helår = 30%.
Endast en vecka: 50%
IVA (21%) ej inkl.
Original: gif, jpg eller flash

Annonspriser nyhetsbrev
Gäller t o m 31.12.2016
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IVA (21%) ej inkl.
Original: gif eller jpg
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Evenemang
Sydkusten är specialist på att arrangera alla typer av evenemang, både på eget initiativ och på uppdrag åt kunder.

Exempel på genomförda evenemang:
•

Suecia en España - Stor mässa med ett 30-tal utställare i kongresspalatset i Torremolinos
3-5 juni 2005: www.sydkusten.es/feria Uppföljning genom svenskdagar i köpcentret Parque 		
Miramar i Fuengirola under flera år.

•

Solkusten för flodvågens offer - I samarbete med Los Naranjos Golf arrangerades med tio
dagars varsel en golftävling, auktion, lotteri och allmän insamling med egen hemsida som fram
till 14 januari 2005 drog in 75 000 euro till Svenska röda korset - www.sydkusten.es/insamling

•

Eurokväll - På uppdrag av Stiftelsen Sverige i Europa arrangerades i juni 2003, inför
folkomröstningen i Sverige, ett stort evenemang på Centro Forestal Sueco med talare,
underhållning och förtäring. Mer än 250 personer deltog.

•

Noche de Embrujo - I samarbete med Amador Martínez fylldes Palacio de la Paz i
Fuengirola (drygt 600 personer) 20 april 2002 för en kväll med spansk gitarr och flamenco.
Välgörenhetslotteri och sponsring av en rad lokala företagare.

•

Turné med Bosse Parnevik - Sydkusten arrangerade i november 2006 fem föreställningar med Bosse Parnevik på Costa del Sol och Costa Blanca. Nära 1 100 biljetter såldes.

•

Resor - Ett flertal kulturresor har arrangerats genom åren till både Málaga, Ronda, vingård i
Gaucín m m. Flera resor till Jaénprovinsen, på uppdrag av Diputación Provicial de Jaén.

•

Seminarier - Sydkusten har arrangerat en rad informationskvällar och andra
sammankomster åt företag som Bukowskis, Penser Fondkommisson, SEB Private Bank,
Börsveckan, RPA Försäkringsmäkleri m fl.

Komplett paket:
Evenemang skräddarsys och offereras enligt kunders önskemål. Sydkusten kan ombesörja allt,
inkluderat annonsering, DM, anmälningar, deltagarlistor, bokning av lokal/förtäring, golf, logi för
deltagare, hyrbil, utflykter, tolkning, guidning, m m.
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Axplock av kommentarer från Sydkustens läsarenkät, maj-juni 2011:
“Av de skandinaviska tidningarna uppskattar jag Sydkusten mest.”

“Sydkusten og dens medarbeidere et kjempehyggelig bekjentskap. Fortsatt lykke til!”

“Med nyhetsbrevet, hemsidan och papperstidningen är Sydkusten anmärkningsvärt heltäckande."
“En mycket bra informationskälla för oss svenskar.”

“God dekning av nasjonale og lokale nyheter og stoff av interesse.”
“Bred information på nätet.”

“Den lättlästa stilen och humoristiska kåserier ger mig inspiration och längtan till Andalusien.”
“Tydlig, punktlig, pålitlig, omfattande, upplysande, intressant och snudd på nödvändig."
“Mycket seriös nyhetsrapportering.”
“Lättillgänglig, lättläst och alert.”

“Den bästa som finns på Costa del Sol, övriga ointressanta.”

“Riktig svensk tidning o läsa om intressanta o aktuella händelser och den svenska kolonin.”
“Lättläst och ger snabb information.”

“Även efter snart 8 år i Spanien läser jag helst på svenska och har lättare att ta till mig komplicerade

sammahang, ex. politik, ekonomi, på mitt eget språk. Dessutom är det intressant att läsa om spanska
fenomen skrivet av en svensk med svenskt perspektiv.”

“Förefaller ärlig och uppriktig.”

“Snabbheten med nyheterna och den stora bredden som gör att det finns något för alla.”
“En lättläst och bra tidning som skrivs för svenskar.”
“Upplevelsen av att läsa en riktig tidning”.

“Varierat innehåll, ofta intressanta artiklar.”
“Det finns något för ALLA.”

“Den ger oss svenskar en god allround koll på nyheter i de land vi bor i och vad som händer.”
“Seriös tidning till skillnad mot dom övriga på Costa del Sol.”

“Informativ och lättåtkomlig. Seriös. Uppskattar också personligheten. Och så klart er positiva inställning.”
“Tusen Tack för en bra tidning.”

“Befinner mig på kusten i kortare perioder 2-3 veckor i sammanlagt 12-13 veckor per år. Läser fredagens
nyhetsbrev med glädje.”

“Mycket trevlig läsning och för oss som inte är nere så ofta ett bra sätt att hänga med vad som händer.”
“Definitivt den bästa svenska tidningen på kusten”

“Tack för en jättebra tidning på nätet. Har haft svårt att hitta papperstidningen när vi varit nere i Spanien.
men detta kompenseras mer än väl med nättidningen som vi kan nå både från Sverige och Spanien.
Tack också för alla intressanta artiklar och info om vad som händer!!”

“Längtar till fredagar så att jag får läsa Sydkusten.”
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