SET Markedsføring 2017

Tilkøbsmuligheder

Tilkøb
Annoncering i feriemagasinet VisitSkive 2017
Feriemagasinet VisitSkive distribueres over hele landet og er at finde på strategiske steder, hvor potentielle
turister færdes i ind- og udland. Feriemagasinet er forventeligt nået ud til ca. 100.000 læsere i 2016, både gennem
distribution over hele Danmark, den lokale distribution og via de store feriemesser.
Magasinet udkommer i én udgave med dansk, engelsk og tysk oversættelse og laves i et lækkert og imødekommende design, der inspirerer til et godt ophold på Skiveegnen. Magasinet er samtidigt et opslagsværk for turister
og lokale på Skiveegnen til at benytte de mange fritidsaktiviteter og tilbud, som egnen byder på indenfor autentiske madoplevelser, spisesteder, attraktioner og meget mere. Magasinet vil både bestå af redaktionelt indhold,
artikler, guides, personlige beretninger og annoncer.
Hvordan kommer jeg med?
Du tilmelder dig via bestillingsformularen. Du skal desuden fremsende en færdig indrykningsklar annonce i det format, du har valgt. Annoncen leveres som
PDF i CMYK farver og 300 dpi. Vi skal have din annonce SENEST d. 7. november
2016.
Ønsker du en ny opsætning, skal du fremsende materiale. Kortfattet tekst
leveres som wordformat, billeder leveres i min. 300 dpi, logoer leveres i PDF,
EPS eller AI format. Vi skal have materialet SENEST d. 1. novemeber 2016.
Alle kan annoncere i feriemagasinet, men er du PLUS og BASIS partner, får
du 25 % rabat på annoncering. Priser kan ses herunder og er for en indrykningsklar annonce.
1/1 annonce

1/2 annonce

b: 195 mm x h: 276 mm

b: 195 mm x h: 136 mm

PLUS og BASIS partner kr. 18.147,Normalpris kr. 24.195,-

Spar
kr. 6.048,som partner

Spar
kr. 3.573,som partner

PLUS og BASIS partner kr. 10.722,Normalpris kr. 14.295,-

1/4 annonce

b: 95,5 mm x h: 136 mm

PLUS og BASIS partner
kr. 5.648,Normalpris kr. 7.530,-

Spar
kr. 1.882,som partner

1/8 annonce

b: 95,5 mm x h: 66 mm

PlUS og BASIS partner
kr. 3.113,Normalpris kr. 4.150,-

Spar
kr. 1.037,som partner

Vi sætter gerne din annonce op for dig
kr. 500,- pr. annonce (1/8 og 1/4 annonce)
kr. 1.000,- pr. annonce (1/2 og 1/1 annonce)

VisitSkive
Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter
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Brochuredistribution

Vi distribuerer hvert år materiale for turisterhvervet. Materiale distribueres i hele Skive kommune og omegnskommunerne i en radius af 70 km. Alle steder placeres materialet på strategiske steder, hvor potentielle turister
færdes. Som PLUS og BASIS partner opnår du 20 % rabat på brochuredistributionen.

Pris ex. moms

kr. 500,- pr. runde (PLUS og BASIS partnere)
kr. 625,- pr. runde (normalpris)
Tilmeld dig via tilmeldingsblanketten

Kom med på feriemessen Ferie for Alle 2017 i Herning

Skiveegnen er igen i år med på den store feriemesse ”Ferie for Alle” i Herning. Vores stand repræsenterer Skiveegnen som destination og hovedbudskabet er ”Skive – det er RENT LIV”. Ferie for Alle havde sidste år 63.000
besøgende, og vi forventer en ligeså stor succes i 2017.
Som turismevirksomhed kan du igen købe dig ind på et standareal, hvor du kan synliggøre dig, markedsføre og
sælge dit produkt. Dit standareal vil være ca. 2,5 m2, hvor vi sørger for alt det praktiske. Du skal blot medbringe
dine produkter og dit salgsmateriale, så sørger vi for alt det praktiske omkring dekoration, udsmykning, skranke
mm. Din stand bliver en del af Skiveegnens fællesstand, hvor det gode liv og de gode oplevelser er i centrum.
Temaet i 2016 fokuserer fortsat på ”Skive – det er Rent Liv”, og Limfjorden, strand og de gode madoplevelser vil
være gennemgående.
Din deltagelse på Ferie for Alle markedsføres bl.a. gennem en kampagneside og konkurrence på www.visitskive.
dk, i MCHs messeavis, gennem pressemeddelelser og kampagner på de sociale medier.

Pris ex. moms
kr. 3.500,-

Tilmeld dig via tilmeldingsblanketten

Bannerannoncering *kun for PLUS og BASIS partnere*
På www.visitskive.dk finder både nuværende og potientielle gæster inspiration og praktiske oplysninger omkring
ferie og oplevelser ved Skiveegnen. www.visitskive.dk har omkring 100.000 besøgende om året.
Bannerannonceplads kan købes for en periode på 3 måneder, og der kan købes både på forsiden og på relevante
temasider. Vi udarbejder annoncen i tæt samarbejde med dig. Du indsender kortfattet tekst, billedmateriale i min
300 dpi og logo i pdf, eps eller ai format.

Pris ex. moms (for 3 mdr.)
Forside-banner kr. 1.000,Tema-side banner kr. 500,-

Tilmeld dig via tilmeldingsblanketten

VisitSkive
Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

