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Et nyt arti, en ny Oplevelsesguide Kalundborg. 

Og denne gang er malet at udgive en "samle-udgave", hvor vi far 
samlet alle de mange oplevelser og udflugtsmal beskrevet i 
guiderne fra start i 2016 og frem til i dag, i en guide. 

Guiden vii stadig bevcEge sig geografisk fra Dr0sselbjerg i syd til 
Havns0 i nord, men vii med de sidste 4 års samling af aktiviteter 
og steder, give et meget detaljeret overblik over de mange 
muligheder rundt omkring i kommunen. 

Guiden udkommer som altid den 1. maj i 17.000 eksemplarer, der 
uddeles fra mere end 70 forskellige steder i kommunen. 

Sa vi haber, at I er klar til at tage hul pa det nye arti sammen med 
os, og at det ma blive endnu en god og travl scEson her i VestsjcEl
land. 

Deadline for bade tekst og annoncer er den 1. april 2020. 

De bedste hilsner, 
Lone og Inge 

Inge Johansen 
Lone Merling 

Copyright Oplevelsesguiden Kalundborg Copyright Oplevelsesguiden Kalundborg 

@ oplevelsesguidenkalundborg.dk 



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

   Udgivelse: 1. Maj 2020
   Oplag: 17.000*
   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. 4.390     1/2 side kr. 2.290   1/4 side kr. 1.190

Bestil din annonce nu - Deadline : 1. marts 2020 materiale afleveres efter aftale

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

Kontakt os 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

2020



DIN ANNONCE 
HER

1/2 SIDE
B/H 72,5mm x 215mm

Kr. 2.290

 

DIN ANNONCE HER

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

Kr. 4.390

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. 1.190

 
 

Annoncemål & Priser

1/1 side (150mm x 215mm)       Kr. 4.390* 
1/2 side høj (72,5mm x 215mm)     Kr. 2.290
1/4 side (72,5mm x 105mm)       Kr. 1.190  

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