Levende historier fra vores Oase
A nnoncep riser o g formater 20 1 9
Annoncer på tekstsiderne
Type
Størrelse (bxh)
1/4
95 x 135 mm
Rubrik
88 x 33 mm

Store formater
Type
1/3 Side
1/2 Side
1/1 Side

Størrelse (bxh)
75 x 297 mm
195 x 135 mm
210 x 297 mm

Pris
1.750,1000,-

1/1 Side

Pris
2.650,2.650,4.850,-

1/2 Side

Tilvælg højreside

Det er nu muligt at vælge placering på en højreside ved
artiklerne mod et tillæg på 25%.

Rabat

Der kan aftales rabat ved gentagende annoncering.

Indstik

Vi folierer dit budskab sammen med vores Magasin, som bliver
distribueret til over 3200 hustande.
Kontakt os for muligheder og priser.

1/3 Side

Online annoncering

DanskOases hjemmeside har over
9000 besøgende om måneden
Type
Størrelse (bxh) Pris
Banner 246x185 px		
400,-

Online Banner

1/4 Side

Faktureres ved aftaleindgåelse.
Minimum bindingsperiode er 3
måneder uden fortrydelsesret.
Annoncen bliver synlig på udvalgte
undersider på DanskOase.dk

Kontakt

OaseMag´s annonceafdeling på tlf. 50516496 eller
skriv til annoncer@danskoase.dk

Rubrik

Levende historier fra vores Oase
Annoncevilkår 2019
Deadlines 2018

Udgivelse:
Indlevering:

medio marts
1. februar

medio juni
9. maj

medio september
30. august

primo december
1. november

Opsætning

Vores grafiske afdeling er gerne behjælpelig med opsætning samt design af annoncer.
Arbejdet afregnes med 350 kr. pr. påbegyndt time.
Booking af grafisk arbejde skal aftales ved henvendelse til: annoncer@danskoase.dk
Ved almindelig tilretning af annoncer ved op til 15 minutters arbejde kræves der ikke betaling.

Korrektur

Der læses ikke korrektur på indleverede annoncer, derfor antages dette som annoncørens ansvar.

Layout

Annonceformater: PDF
Farvekvalitet: CMYK Fotos/billedkvalitet: 300dpi

Indlevering

Annoncer modtages kun i elektronisk form til annoncer@danskoase.dk.

Annulleringsbetingelser
Frist før udgivelse
2 måneder		
30 dage			
14 dage			

Betingelser
Omkostningsfrit
Faktureres med 25 %
Faktureres med 50 %

Placering

Annoncer på tekstsiderne placeres fra gang til gang i samråd med redaktionen, med hensyntagen
til emner og temaer.
For særlige placeringer betales ekstra, dette aftales individuelt.

Tryksted

JØRN THOMSEN ELBO A/S, | Essen 22 | DK-6000 Kolding | Denmark |

Kontakt

OaseMag´s annonceafdeling på tlf. 50516496 eller
skriv til annoncer@danskoase.dk

