A N N O N S P A K E T
Lördagen den 5 april 2014
Nu är det åter dags för DF Munkbuggarna att arrangera danstävlingar i Munkedals Sporthall. I år kommer vi att
ha en tävlingsdag, lördagen den 5 april, och där klämma in tre stycken tävlingar; Munkbuggen, en nationell
högklasstävling där antagligen en hel del av Sveriges bästa dansare kommer att delta, Nunnebuggen, en
regional lågklasstävling samt vår Jack’n’Jill, en spännande tävlingsform där alla kan delta och där dansparen
lottas ihop. Vi hoppas att ni vill vara med på våra tävlingar genom ett av våra annonspaket.

GULDPAKET - 5.800 kr

VIKTIG INFORMATION

› Annons helsida attraktiv sida
› Sargelogo* AA-läge
› Reklamlappar utlagda på läktare (A5 sv-v)
› Logotyp på programbladets framsida
› Logotyp på affisch
› Infoplats*
› 6 entrébiljetter/tävling
› 6 cafébiljetter/tävling á 25 kr
› 3 programbladbiljetter

SILVERPAKET - 3.400:› Annons helsida
› Sargelogo* A-läge
› Infoplats*
› 4 entrébiljetter/tävling
› 4 cafébiljetter/tävling á 25 kr
› 2 programbladsbiljetter

*Sargelogo

I priset ingår en skylt 68x45 cm i färg. Större
skyltar än standardstorlek kommer att placeras
på annan plats i lokalen.

*Infoplats

Plats för information eller försäljning i eller
utanför lokal, beroende på typ av vara.

Annonsstorlekar

1/1 - 181 x 251 mm
1/2 - 181 x 123 mm alt. 88 x 251 mm
1/4 - 88 x 123 mm alt. 181 x 59 mm
1/8 - 88 x 59 mm

Teknisk info

Programbladet trycks i sv/v.
Färdiga annonser tas helst emot i EPS-, PDFeller TIFF-format. Bilder bör vara i 300dpi

Bra att veta!

BRONSPAKET - 2.300:-

Annonserna och logotyperna kommer i största
möjligaste mån att vektoriseras för bästa resultat
i programbladet.
Annonspaketen kommer att faktureras efter
genomförda tävlingar.

› Annons helsida
› Sargelogo* B-läge
› 2 entrébiljetter/tävling
› 2 cafébiljetter/tävling á 25 kr
› 1 programbladsbiljett

MANUSSTOPP

för inlämnande av annonser

ANNONSER

14 mars 2014

1/1 sida - 1.300:1/2 sida - 1.000:1/4 sida - 700:1/8 sida - 400:-

Efter detta datum kommer vi, om ni har bokat
annonsplats, att göra en annons för er.
INOM KORT kommer en av våra säljare att ta
kontakt med Er. Er säljares kontaktuppgifter står
längst ned på andra sidan.

Annonsformat

1/1

1/2 (alt1)

1/2 (alt2)

1/4 (alt1)

1/4 (alt2)

1/8

DF Munkbuggarna tackar för Ert
stöd, och hälsar Er varmt
välkomna till våra tävlingar!
Vi reserverar oss för ändringar och upphävningar av annonsavtal och annonspaket.

www.munkbuggarna.nu

