Annonceinformation
STØRRELSER:

Helsides 1/1:

Halvsides ½:

Kvartsides ¼:

215 mm (b) x 275 mm
(h) OBS: Tillægges 3
mm på alle sider til
beskæring

195 mm (b) x 125 mm
(h)

94 mm (b) x 125 mm
(h)

PRISER:
Annonce 1 blad

Annoncer 2 blade

Annonce 4 blade

Helsides 1/1

4.200 kr.

7.350 kr.

13.650 kr.

Halvsides ½

3.150 kr.

5.500 kr.

10.200 kr.

Kvartsides ¼

2.100 kr.

3.675 kr.

6.825 kr.

Ved helsidesannoncer kan man tilkøbe garanti for placering:
-

på side 6, 8 eller 10 for 2000 kroner (layouter vælger hvilken af de tre sider det bliver)
på side 7, 9 eller 11 for 3000 kroner (layouter vælger hvilken af de tre sider det bliver)
på side 5 for 5000 kroner

Prisen for, at KFS laver annoncer for annoncører, er 700 kr. (uanset størrelse). Annoncøren leverer
som minimum færdig tekst og har i udgangspunktet en enkelt korrekturrunde.
Deadline for modtagelse af annoncer til første nummer er torsdag den 2. februar 2017, hvis
annoncen er klar til tryk. Hvis KFS skal sætte annoncen op (mod ekstra betaling) er deadline
mandag den 30. januar 2017.

DEADLINES:
Færdige annoncer indleveres senest den anførte dato.
Magasin

Deadline for modtagelse af
annonce

Udgivelse (ca.)

Til Tro nr. 1
2017

2. februar 2017

20. marts 2017

Til Tro nr. 2
2017

11. maj

19. juni

Til Tro nr. 3
2017

2. august

18. september

Til Tro nr. 4
2017

23. oktober

4. december

Vi bestræber os på at minde om deadlines i god tid før deadline, men det er annoncørens ansvar, at
deadline overholdes. Modtager vi en annonce for sent, kan vi naturligvis ikke garantere, at den når
at komme i det pågældende nummer.
Ved aftaler om annoncer i flere numre, benytter vi den annonce, vi har modtaget sidst inden den
aktuelle deadline. Hvis I således vil bruge en ny annonce i hvert blad, skal vi have dem inden
ovennævnte deadlines. Ønsker I at benytte den samme annonce i alle numre, behøver I kun at
sende den én gang.

