
2023
Kære alle

Sikke en tid vi har været igennem; corona, krig i Europa, prisstigninger, energikrise …

Vi har kigget langt efter bedre tider og gjort os mange overvejelser om, hvornår det igen er 
tid til at minde om alle de mange sjove og spændende oplevelser, der bare ligger og venter 
på besøg.

VVi tror på, at foråret 2023 bliver tidspunktet. Og derfor henvender vi os allerede nu, så vi kan 
få en fornemmelse af, om i er enige. Konceptet er det samme. Et oplevelsesmagasin i et hånd-
terbart format, fyldt med lokale billeder og beskrivelser af kommunens mange seværdighed-
er og aktiviteter.

Magasinet produceres som altid i samarbejde med ReklameService og annoncepriserne er så 
godt som rene kostpriser. Samtidig vil vi opdatere vores hjemmeside www.oplevelsesguiden-
kalundborg.dk, hvor man også kan nde de sidste 5 udgaver af magasinet.

I løbet af januar måned vil vi kontakte alle, både nye og gamle kunder. Og er stemningen for 
en 2023 udgave, vil deadline for annoncerne være d. 1. april 2023. Magasinet vil som altid ud-
komme d. 1. maj 2023.



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

   Udgivelse: 1. maj 2023
   Oplag: 17.000*
   Udgiver: Lone Merling og Inge Johansen
   Produktion/tryk: ReklameService, Kalundborg
   Format: 17 cm bred x 24 cm høj

*Omdeles til alle annon*Omdeles til alle annoncører, campingpladser, div. sommerhusområder i hele Kalundborg Kom-
mune div. tankstationer mm.

Annoncepriser (alle priser er ex. moms):

1/1 side kr. 4.690     1/2 side kr. 2.590   1/4 side kr. 1.590

Bestil din annonce nu - Deadline: 1. april 2023. Materiale aeveres 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

2023



DIN ANNONCE 
HER

1/2 SIDE
Kr. 2590 

Højformat
B/H 72,5mm x 215mm

BredformatBredformat
B/H 150mm x 105mm

DIN ANNONCE HER

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

Kr. 4.690

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. 1.590

 
 

Annoncemål & Priser

1/1 side (150mm x 215mm)       Kr. 4.690* 
1/2 side høj (72,5mm x 215mm)     Kr. 2.590
1/2 side bred (150mm x 105mm)    Kr. 2.590
1/4 side (72,5mm x 105mm)       Kr. 1.590  

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