Annoncebestilling til
ALL SHOOK UP
Syv forestillinger i perioden 3.- 11. juni 2017
Aflever helst annoncer i de rigtige størrelser og formater (pdf eller jpg-format, ikke Publisher).
Evt. tekst i Word + foto i jpg-format på min. 300 kb. Så tidligt som muligt og senest den 28/4 2017.

Annonce i program i A5-størrelse

(1 hel side er 147-210 mm incl. margen)

Vi trykker 2.000 stk. programmer i farver. Udleveres gratis til alle tilskuerne (4.000 tilskuere i 2014).
Annoncen koster det samme uanset om annoncen er i sort/hvid eller i farve.
Vælg annonce i programmet - Sæt X ved ønsket størrelse. Prisen er ens for sort-hvid og farvet annonce.

Annonce af A5 side
Hel sides annonce
1/2 sides annonce
1/4 sides annonce
1/8 sides annonce

Mål på annonce
B13,2xH19,8cm
B13,2xH 9,8cm
B13,2xH 4,7cm eller B6,5xH 9,8 cm
B6,5xH 4,7cm eller B13,2xH 2,4cm

Pris uden moms Pris incl. moms Bestilling
2.500 kr.
3.125 kr.
1.500 kr.
1.875 kr.
900 kr.
1.125 kr.
500 kr.
625 kr.

1/4 og 1/8 sides annoncer kan være i liggende eller i høj størrelse. Der er ca. 3 mm imellem hver annonce.

Bannerannonce på hjemmeside www.thorning.com
Bannerannonce

500 kr. excl. moms

625 kr. incl. moms

Forventet ca. 4-500 klik og 60.000-80.000 visninger pr. år. Størrelse max 150 pixel bred og 150 pixel høj.

Link til din hjemmeside fra www.thorning.com

Ønsker du link fra oversigten over annoncesponsorer på www.thorning.com
til din egen hjemmeside, så skriv din fulde hjemmesideadresse under bestilleroplysninger.

Faktura og betaling

Faktura udsendes via mail, og betaling kan ske ved overførsel til bankkonto med angivelse af fakturanr., tlf.nr.
og/eller navn og adresse ved betaling.

Bestiller-oplysninger
Navn:
Adresse:

.

Tlf:

.

Din mail:

.

Webside:

.

Husk at vedlægge annonce- og/eller banner-fil (evt. brevpapir/kuvert – gerne i farver),
eller send det i pdf eller jpg-format via mail til kontaktperson:
Susanne Winther, Skovvej 63, Impgårde, 8620 Kjellerup - Tlf. 61956878 eller mail: hswinther@gmail.com

www.thorning.com – www.facebook.com/friluftsspil

