
Startskuddet til Oplevelsesguidens 3. udgave har lydt og det er blevet tid til igen 
at finde blyant, papir og kamera frem, så vi sammen kan dele de mange 
besøgsværdige steder, vi har i kommunen, med både de lokale og de, der 
gæster området.

Vi startede i 2016 med en ambition om at lave et lille, interessant blad med et Vi startede i 2016 med en ambition om at lave et lille, interessant blad med et 
oplag på 8.000. I dag udkommer vi i stedet i 15.000 eksemplarer uddelt fra mere 
end 80 steder og kan med glæde erfare, at brugen af bladet er meget alsidig; 
lige fra inspiration til den næste tur med børnebørnene til oplæsning for de-
mente og som lokalguide for kommunens tilflyttere.

Beskrivelse af de mange udflugtsmål kan læses i det lille handy papirformat, 
men kan også findes på vores hjemmeside oplevelsesguidenkalundborg.dk.

Her finder du også en præsentation af flere lokale guider, der kan bookes til 
firma- og/eller familieudflugten – et resultat af et spændende samarbejde med 
Cruise Kalundborg omkring en lokal guideskole, hvor Oplevelsesguider kan net-
værke og få inspiration til, hvordan de bedst deler deres viden og favoritsteder i 
kommunen med andre. Og der er plads til flere, så kender du til lokale ildsjæle, 
der kunne have lyst til at fungere som Oplevelsesguider, hører vi meget gerne 
mere.

Vi modtager naturligvis også altid gerne lokale fotos og ideer til nye udflugtsmål 
og begivenheder, som kunne have interesse for læserne. 

Der ligger altid en oplevelse og venter og vi håber, at vi kan være med til at gøre 
en forskel – at både allerede kendte og nye gæster får lyst til at lægge vejen 
forbi. Derfor vil vi i den kommende tid kontakte dig/jer for deltagelse og håber, 
at det må have din/jeres interesse.
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Oplag: 15.000*
Udgiver: Lone Merling og Inge Johansen
Produktion/tryk: ReklameService, Kalundborg
Format: 17 cm bred x 24 cm høj

*Omdeles til alle annoncører, overnatnings- og indkøbssteder i kommunen, i sommerhu*Omdeles til alle annoncører, overnatnings- og indkøbssteder i kommunen, i sommerhu-
sområderne i hele Kalundborg Kommune samt turistkontorer, tankstationer mm.

Annoncepriser (alle priser er ex. moms):

1/1 side kr. 3.985     1/2 side kr. 1.990
1/3 side kr. 1.450     1/4 side kr. 980

Bestil din annonce nu - Deadline : 1. marts 2018. Materiale afleveres efter aftale.

OBS: Vi tilbyder også gerne sparring og/eller inspiration til nye oplevelsesaktiviteter.

Kontakt for yderligere information, annoncer, tekst og billeder: 
oplevelsesguiden.kalundborg@gmail.com

Lone Merling, +45 28 51 12 64, Inge Johansen, +45 24 82 80 24

Som annoncør i Oplevelsesguiden, får du altså ikke kun an-
nonceplads, men vil være omgivet af lokale historier, fotos 
og guider, der kan inspirere læserne til at komme afsted og 
opleve dit sted, din forretning og / eller din begivenhed. På 
vores hjemmeside er direkte link til Kultunaut, hvor det 
også er muligt at dele din oplevelse.
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1/1 side (150mm x 215mm)       Kr. 3.985,-*
1/2 side (150 x 105mm)         Kr. 1.990,-
1/3 side (150mm x 70mm)        Kr. 1.450,-
1/4 side (72,5mm x 105mm)       Kr. 980,-
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