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Hvert år, når vi tager hul på en ny udgave af Oplevelsesguiden Kalundborg, tænker 
vi, om der snart kan være flere steder og nye oplevelser at finde i kommunen. Og 
lige så stille pibler de frem og giver skrivelysten ny kraft.

Vi håber også, at I er fuld af kraft og energi til en ny sæson, klar til at fortælle om alle 
de nye og kendte oplevelser og aktiviteter, man vil kunne finde hos jer.

I 2018 sprang vi rammen og nåede op på 84 sider – vi håber også det kan lade sig 
gøre i år. Er I klar – for det er vi.

SikkertSikkert er dog, at vi udkommer i 15.000 eksemplarer med mere end 70 udlever-
ingsssteder.

Vi håber, at I vil være med. Deadline for både tekst og annoncer er den 1. april 19, 
med udgivelse den 1. maj.

Vi har de samme annoncepriser som sidste år – så alle kan være med. Husk det er 
en guide, der er aktuel et helt år.



Hvem er vi: Vi er to tidligere kolleger fra reklameafdelingen på Kalundborg Folkeblad, 
der begge har stor interesse i lokalområdet.

   Udgivelse: 1. Maj 2019
   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 samt i som*Omdeles til alle annoncører, overnatnings- og indkøbssteder i kommunen samt i som-
merhusområderne 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 2019 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, +4528511264, Inge Johansen, +4524828024
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DIN ANNONCE HER

1/3 SIDE
B/H 150mm x 70mm

Kr. 1.450

 
 

DIN ANNONCE HER

1/2 SIDE
B/H 150mm x 105mm

Kr. 1.990

(Nb. kan også købes på højtkant, 72,5mm x 215mm) 

 
 

DIN ANNONCE HER

1/1 SIDE
B/H 150mm x 215mm

Kr. 3.985

Ved køb af 1/1 side medfølger automatisk en ekstra 
side til eget brug.

DIN ANNONCE HER

1/4 SIDE
B/H 72,5mm x 105mm

Kr. 990

 
 

Annoncemål & Priser

1/1 side (150mm x 215mm)       Kr. 3.985* 
1/2 side bred (150mm x105mm)    Kr. 1.990
1/2 side høj (72,5mm x 215mm)     Kr. 1.990
1/3 side (150mm x 70mm)        Kr. 1.450
1/4 side (72,5mm x 105mm)       Kr. 990  

*NB. Ved køb af en 1/1 side medfølger automatisk en gratis ekstra side til eget brug 
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