// LOKALAVISEN FOR SYDFALSTER

NYT

sydfalster
// ANNONCEPRISER

Tekstannoncer pr. mm.......................................................4,95 kr.
Priserne er inkl. 4-farve

// INDLEVERINGSFRISTER
Presse.............................................Onsdag (i lige uger) kl. 12.00
Korrekturannoncer .....................Torsdag (i lige uger) kl. 12.00

// ANNONCEFORMATER
Spalteantal .....................................................................................6
Spaltehøjde .......................................................................365 mm
1 spaltebredde ....................................................................41 mm
2 spaltebredder...................................................................86 mm
3 spaltebredder ................................................................131 mm
4 spaltebredder ................................................................176 mm
5 spaltebredder ................................................................221 mm
6 spaltebredder ................................................................266 mm
Midteropslag (12 spaltebredder) ..................................546 mm

// DISTRIBUTIONSFORM
Distribueres gennem PostDanmark

// ALMINDELIGE BESTEMMELSER
SydfalsterNYT udgives af Lolland Falsters FritidsNYT ApS.
I tilfælde af forkert størrelse, trykfejl, tidspunkt og lignende er
det FritidsNYT's skøn, der ligger til grund for en bedømmelse
af eventuel reduktion i prisen.
Annoncør/bureau må omgående - og senest 4 hverdage efter
annonceindrykningen - rette henvendelse til FritidsNYT angående eventuelle fejl i forbindelse med annonceindrykningen.
Dersom en annonce forekommer flere gange med samme fejl,
uden at FritidsNYT modtager rettidig reklamation, indrømmes
eventuel reduktion i prisen alene for den første indrykning.
FritidsNYT kan ikke modtage eller tage ansvaret for annoncer,
der strider imod gældende love. Annoncer og tekst, der strider
mod bladets interesser, kan afvises.

SydfalsterNYT udkommer
til 18.000 husstande
på Sydfalster og Nykøbingområdet i alle ulige uger.
Den redaktionelle linje er med fokus på stof, som er
relevant for læserne, så de har lyst til at læse avisen. Vi
arbejder efter markedsføringslovens regler, dvs. der er
ingen bånd mellem redaktion og annonceafdeling. På
den måde har vi opnået læsernes tillid og fået en trofast læserskare. Det betyder, at vi kan leve op til annoncørernes forventninger om, at annoncerne bliver set.
Vi gør os umage for at sikre, at alle bliver tilgodeset
både geografisk og emnemæssigt, fortæller om lokale
initiativer og arrangementer og bringer gerne stof om
mennesker og virksomheder, som gør noget for hinanden og lokalsamfundet. Fokus er altid på det lokale.
Annoncekonsulenterne giver gerne råd og vejledning,
og du kan regne med at få klare svar og en rådgivning,
som giver dig størst muligt udbytte af dit annoncebudget. Vi hjælper gerne med layout og grafik til dine
annoncer, hvis du ikke bruger reklamebureau.
Udover annoncer tilbyder vi også virksomhedsprofiler,
hvor der er plads til en annoncedel og en uddybende
tekst, som du både kan skrive selv – eller vi kan skrive
den for dig.
Vores speciale er profilaviser, hvor det er muligt at blive
eksponeret både selv, i et foreningssamarbejde, et virksomhedssamarbejde og med deltagelse af sponsorer.
Hver profilavis er udarbejdet specifikt efter den enkelte
kundes behov og kapacitet, dvs. vi kan sørge for plads
til indhold, kunden selv leverer, eller sørge for et færdigt produkt med redaktionelle tekster, fotos, sponsorannoncer m.v.

// ANNONCEMATERIALE
Færdige annoncer leveres som PDF.
For alle metoder gælder, at dokumentformatet svare nøjagtigt
til størrelsen på den bookede annonce (antal spalter x højde i
mm).
Den færdige annonce sendes til: annoncer@fritidsnyt.dk
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