
Praktiska resguider
till länets fornminnen

FORNGUIDEN.SE

Till kulturmiljö-enheten 
Allt tyder på att intresset för 
svenska sevärdheter blir re-
kordstort i sommar.

Nu är det läge att locka 
besökare till länets fornmin-
nen. 
Vi på Fornguiden.se är specialister på att 
skapa praktiska resguider till fornminnen. 

På vår sajt kan besökare ladda ner gratis 
guider med lättlästa texter, kartor, historik 
och spännande fakta. 

Våra guider görs i A4-format och är ska-
pade för att skrivas ut inför utflykten till den 
aktuella sevärdheten. Vi producerar guider till spän-
nande historiska platser i hela världen. 

Våra fornguider kommer att locka invånarna i länet 
att utforska sin egen forntid. Privatpersoner gör det 
kanske som en utflykt på helgen. Skolorna gör det gen-
om att använda guiden när de åker på studie besök.

Fornguiden kan också bli en viktig del i Läns-
styrelsens strategi för att locka turister inte bara under 
högsäsong utan också under övriga året. Fornminnen är 
en av få sevärdheter som är lika spännande att besöka 
en härlig sommardag som en kall vinterdag.

Våra guider funkar allra bäst på internet där de kan 
finnas tillgängliga för nerladdning dygnet runt, året 
runt. 

Nu erbjuder vi våra tjänster till ert län i form av flera 
olika paket (se vår prislista).

Vi levererar alla guider i flera olika format, bland 
annat pdf (optimalt för utskrifter) och epub (optimalt 
för läsning i mobiler och läsplattor). Dessutom får 
Länsstyrelsen tryckfärdiga filer för att trycka egna bro-
schyrer.  

Fornguiderna kan snabbt och enkelt läggas in på 
Länsstyrelsens hemsidor för nerladdning.  

Vi har mångårig erfarenhet av att producera tidning-
ar och böcker och ni kommer därför att ha färdiga guid-
er lagom till sommarsäsongen.

Om ni har några frågor så tveka inte att kontakta 
oss! 

Erbjudande inför sommaren: 

Kontakt:
info@fornguiden.se  

070 – 796 06 98

Mikael Jägerbrand
mikael.jagerbrand@fornguiden.se
Författare och arkeolog
Mobil: 070 – 796 06 98

Ladda ner exempel på våra guider här:
http://www.fornguiden.se/



I vårt grundpaket ingår 10 prak-
tiska guider till fornminnen.

Guiderna görs i A4-format och består oftast av 
2 sidor. Vi levererar guiderna i två olika format: 

PDF: Pdf-filer som kan laddas ner via nätet och 
skrivas ut av besökare. Pdf-filen får också använ-
das av Länsstyrelsen som tryckt broschyr. 

EPUB: Guiden levereras även i det populära 
epub-formatet som används i eboksprogram och 
läsplattor.

GRUNDPAKETET

3 Praktiska guider till 10 fornminnen
3 Levereras som utskriftsvänlig pdf 
3 Levereras som e-boksvänlig epub

I vårt mellanpaket ingår 20 forn-
guider.

I det här paketet ingår allt i Grundpaketet men 
antalet lokala guider är 20.  

Dessutom ingår 5 guider med allmän informa-
tion om arkeologins olika tidsperioder: stenålder, 
bronsålder, järnålder, vikingatid och medeltid.

MELLANPAKETET

3 20 praktiska guider
3 5 faktaguider om tidsperioder

Vårt stora paket ger dig totalt 
30 praktiska fornguider.

I det här paketet ingår allt i Mellanpaketet men 
antalet lokala guider är 30.

Förutom 5 guider om arkeologins tidsperioder 
så ingår 10 guider om de vanligaste typerna av 
fornminnen, till exempel gånggrifter, gravhögar, 
rösen, skeppssättningar och stensättningar.

Om det finns intresse så publicerar vi också 
alla de lokala guiderna via ebokhandeln (samt 
iBooks) och till landets bibliotek.

STORA PAKETET

3 30 praktiska guider 
3 15 faktaguider om fornminnen

80 000 kr 
(exkl moms)

50 000 kr 
(exkl moms)

från 7 000 kr/st
(exkl moms)

FORNGUIDEN.SE

Prislista: Fornguider
Kontakt: info@fornguiden.se eller 070 – 796 06 98

Den här prislistan gäller till och med juni 2020. För mer detaljer kontakta oss på info@fornguiden.se

Våra fornguider är designade för att också 
fungera som trycksaker för att lägga ut i lo-
kala turistkontor eller vid fornminnet.
De normala pdf-guiderna görs i A4-format men de tryckta ver-
sionerna förminskas till A5. 

När du beställer våra fornguider så får du också färdiga trycko-
riginal för att kunna trycka upp egna broschyrer. 

Men du kan också beställa tryckta exemplar via oss.
Det går också att beställa årliga  

leveranser av tryckta exemplar.

Om ni bara har behov av ett fåtal forn-
guider så går det bra att beställa ensta-
ka guider.

Priset för en enstaka fornguide är 7 000 kr (exkl 
moms).

Precis som i våra paketpriser så får du guiden levere-
rad som både pdf- och epub-varianter. 

3 000 kr/1 000 ex
(exkl moms)

Enstaka pdf-fornguiderTryckta versioner av guiderna

110 000 kr 
(exkl moms)


