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MAGASIN OCH DIGITAL LÄSNING FÖR FOTBOLLSÄLSKARE!

S V E R I G E S S TÖ R S TA F O T B O L L S M A G A S I N

Offside är fotbollsmagasinet som vill gå på djupet. Ibland
finns vi på flådiga Champions League-scener, ibland på en
grusplan i division sex. Där det finns oberättade fotbolls
historier som griper tag, där vill Offside vara.
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Trevlig läsning
önskar
TIDNINGEN
Utkommer varannan månad.
HEMSIDAN
Prenumeranter har tillgång till hela vårt
digitala arkiv på offside.org. Med första
numret får du ditt kundnummer och kan
aktivera ditt konto.
NYHETSBREV
Varje månad får du tips, erbjudanden och inbjudningar till event och förhandsvisningar.
Sajna upp dig på offside.org/nyhetsbrev.
SOCIALA MEDIER
Följ oss på Facebook, Instagram och Twitter.
BLOGG
Du hittar tips, extramaterial och inbjudningar
på offside.org/offsidesnack.
EVENT
Bokreleaser och Offsidekvällar.
PODD
Nytt avsnitt av Offsides Podcast varje vecka.
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HEMSIDAN
Prenumeranter har tillgång till hela
vårt digitala arkiv på offside.org.
Med första numret får du ditt kundnummer och kan aktivera ditt konto.
NYHETSBREV
Varje månad får du tips, erbjudanden och inbjudningar till event och
förhandsvisningar. Sajna upp dig på
offside.org/nyhetsbrev.
SOCIALA MEDIER
Följ oss på Facebook, Instagram och
Twitter.
BLOGG
Du hittar tips, extramaterial och
inbjudningar på offside.org/offsidesnack.
EVENT
Bokreleaser och Offsidekvällar.
PODD
Nytt avsnitt av Offsides Podcast varje
vecka.

Manual
DUBBELSIDIGT KORT

ENSIDIGT KORT

Skriv ut sida ett och två med inställningen ”dubbelsidig
utskrift” eller likvärdig. Kortet viks sedan på mitten så att
kortsida läggs mot kortsida.

Skriv ut sida tre. Kortet viks sedan på mitten så att kortsida
läggs mot kortsida.

PODD
Nytt avsnitt av Offsides Podcast
varje vecka.
EVENT
Bokreleaser och Offsidekvällar.
BLOGG
Du hittar tips, extramaterial och
inbjudningar på offside.org/
offsidesnack.
NYHETSBREV
Varje månad får du tips, erbjudanden, inbjudningar till event och
förhandsvisningar. Sajna upp dig på
offside.org/nyhetsbrev.
HEMSIDAN
Prenumeranter har tillgång
till hela vårt digitala arkiv på
offside.org. Med första numret
får du ditt kundnummer och kan
aktivera ditt konto.

Trevlig läsning
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TIDNINGEN
Utkommer varannan månad.
Du får ditt första nummer
19–21 november.
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MAGASIN OCH DIGITAL LÄSNING
FÖR FOTBOLLSÄLSKARE!
Offside är fotbollsmagasinet som vill gå på djupet.
Som inte nöjer sig med att rapportera om resultat och
övergångar utan vill ge läsaren gripande berättelser
med fotbollen som grund. Ibland finns vi på flådiga
Champions League-scener, ibland på en grusplan
i division sex. Där det finns oberättade fotbolls
historier som griper tag, där vill Offside vara.
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