BRYGGEBLADET ANNONCER
ANNONCEPRISER PR. 1. JANUAR 2020:
BASISPRISER:
Annoncestørrelse (spaltemillimeter)
Pris (kr/spaltemillimeter)
0 - 199
				
5,40
200 - 799
			
4,70
800 - 2130
			
3,82
MODULRABAT:
På følgende annoncestørrelser gives rabat i forhold til ovenstående basispriser:
2 sp. x 50 mm(mini)			
kr. 480,2 sp. x 80 mm(midi)			
kr. 768,3 sp. x 175 mm (1/4 side)			
kr. 2.300,3 sp. x 355 mm (1/2 side lodret)		
kr. 3,840,6 sp. x 175 mm (1/2 side vandret)		
kr. 3.840,6 sp. x 365 mm (1/1 side)			
kr. 6.900,GENTAGELSESRABATTER:
- Ved samlet ordre på mindst 3 indrykninger af samme annonce		
			
- Ved samlet ordre på mindst 6 indrykninger af samme annonce			
		
- Ved samlet ordre på mindst 10 indrykninger af samme annonce			
- Ved samlet ordre på indrykning af samme annonce hvert nummer i mindst et år			
- Andre rabatter efter aftale (f.eks. ved hyppig indrykning af annonce med mindre ændringer)
- Der gives ikke gentagelsesrabat på forsiden og bagsiden af 1. sektion
TILLÆG:
- Tillæg for bestilt placering på forsiden				
			
- Tillæg for bestilt placering på side 3, 5, bagside					
- Tillæg for bestilt placering i øvrigt					
		
- Sideplaceringer kan ikke bookes uden forudgående aftale
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ANNONCER PÅ WWW.BRYGGEBLADET.DK:
- 6 måneder på siden kr. 800,- 12 måneder på siden kr. 1.400,(Banner størrelse 200 x 50 pixels)
BETALINGSBETINGELSER:
Netto kontant 14 dage efter indrykningsdato. For nominerede reklamebureauer dog løbende måned + 30 dage.
Ved rykker beregnes en rente på 1,5 % pr. måned efter forfaldsdato.
TEKNISKE OPLYSNINGER:
Format:				Tabloid
Antal spalter pr. side:		
6
Maksimal spaltehøjde:		
365 mm (354mm)
Spaltebredde, 1 sp.:		
41 mm
Spaltebredde, 2 sp.:		
86 mm
Spaltebredde, 3 sp.:		
131 mm
Spaltebredde, 4 sp.:		
176 mm
Spaltebredde, 5 sp.:		
221 mm
Spaltebredde, 6 sp.:		
266 mm
Trykmetode:			Offsetrotation
Farver: 				CMYK

DET MED SMÅT:

- Alle priser er excl. moms. For at undgå ørebeløb afrundes annonceprisen excl. moms til nærmeste beløb deleligt med 4 kr.
- Spaltebredder er opsætningsmål. Alle annoncer krympes, som branchestandarden foreskriver, med 4 procent i bredden i det færdige tryk.

OM BRYGGEBLADET:

· Lokalavis i bydelen Islands Brygge i København(og i øvrigt Ørestad Nord, Havnestaden, Havneholmen, Bryggen Syd og Nokken).
· Udkommer hver 14. dag i et oplag på pt. 9.700
· Omdeles af egne bude til bydelens husstande, butikker, kontorer, offentlige institutioner m.v.

· Læs mere på www.BRYGGEBLADET.dk
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