
Til de professionelle
• For færdige annoncer modtager vi kun trykklare PDF filer.

•  Filerne skal have det eksakte format, jvf. din ordrebekræftelse

•  Billeder skal have en opløsning på min. 300 ppi ved  gengivelse i 100%.

•  Billeder og grafik skal laves i CMYK farver (ikke RGB/Pantone).

•  Alle fonte skal være outlinede eller inkluderede i PDF’en.

Generelt 

Færdige annoncer kan kun leveres til by- og foldekort.  

I feriemagasinet medtages ingen færdige annoncer (bagsiden undtaget).

Hvis du ikke selv har mulighed for at producere din kort annonce, tilbyder 

vi hjælp til dette efter timeafregning efter nærmere aftale. 

Der gives ikke fast pris på udarbejdelse af annoncer, medmindre alt 

 originalmateriale foreligger.

Feriemagasin 2021

INDHOLD Magasin, tematiseret  med redaktionelle profilerende annoncer, ingen logoer

OPLAG 105.000 eks. (80.000 danske og 25.000 engelske)

FORMAT/OMFANG A4, 88 sider + omslag, ialt 92 sider

SPROG Dansk og engelsk (skift i 4 farver)

DISTRIBUTION Via vores Turistinspirationer og alle annoncørerne i Nordsjælland samt gennem udvalgte motorvejsinfoterier, overnatningsste-

der, attraktioner i hele Danmark samt punktvis i Sydsverige.

DEADLINE Der er deadline 14 dage efter aftalen er underskrevet (udgives i januar/februar 2021)

ANNONCER Det tilstræbes at skabe et billeddrevet og visuelt appellerende magasin, og vi anbefaler derfor at annoncører leverer et 

lille udvalg af professionelle billeder og holder tekster korte og præcise. Layout og oversættelse er inkluderet i prisen. 

Brug af tidligere foto, eller levering af eget digitalt reproklart fotomateriale inkl. i prisen.

Bykort 2021

OMRÅDER Fredensborg, Frederiksværk/Liseleje, Gilleleje/Rågeleje, Hillerød, Humlebæk/Nivå,  

Hundested/Lynæs, Tisvildeleje/Helsinge

OPLAG I ALT 119.000 eks.

FORMAT/OMFANG Plano 418 x 297 mm, falset til 88 x 148,5 mm

SPROG Engelsk

DISTRIBUTION Via vores egen distributør til Turistinspirationer og alle annoncørerne, turisterhverv m.m. i Nordsjælland

DEADLINE Tekst og billeder afleveres senest 14 dage efter aftalen er underskrevet. Magasinet udgives i februar/marts 2021.

ANNONCER Standard annoncer rummer ét kvadratisk billede, adresse og maks. 85 anslag (inkl. mellemrum). Vi forbeholder os ret til at 

tilrette tekster. Der kan også leveres  færdig annonce. Størrelsen afhænger af antal moduler (se ’Markedsføring 2021’ folder). 

Brug af tidligere foto, eller levering af eget reproklart materiale inkl. i prisen. Layout/fotograf debiteres særskilt efter aftale, 

hvis I har behov for at få lavet en helt ny individuel annonce, og ikke selv har mulighed for at levere brugbart materiale.

Nordsjællandskort 2021

INDHOLD Nordsjællandskortet med indtegnede cykelruter, seværdigheder, strande og turistinspirationer m.m. 

OPLAG 110.000 eks.

FORMAT/OMFANG Plano 495 x 700 mm, falset til 100 x 165 mm

SPROG Dansk

DISTRIBUTION Via vores egen distributør til Turistinspirationer og alle annoncørerne, turisterhverv m.m. i Nordsjælland

DEADLINE Tekst og billeder afleveres senest 14 dage efter aftalen er underskrevet. Nordsjællandskortet udgives februar/marts 2021.

ANNONCER Standard annoncer rummer ét billede, adresse og evt. logo. Der kan også leveres  færdig annonce. Størrelsen afhænger af 

antal moduler (se ’Markedsføring 2021’ folder). Kvadratiske annoncer kan skaleres fra et format i omtrent samme størrelse, 

så eksisterende materiale kan genbruges. Brug af tidligere foto, eller levering af eget digitalt reproklart materiale inkl. i 

prisen. Layout/fotograf debiteres særskilt efter aftale, hvis I har behov for at få lavet en helt ny individuel annonce, og ikke 

selv har mulighed for at levere brugbart materiale.

Annoncefakta 2021


