Udfordringen

Annoncepriser og -formater 2020
Spaltemål: || 1 sp. 41 mm || 2 sp. 86 mm || 3 sp. 131 mm || 4 sp.: 176 mm || 5 sp. 221 mm || 6 sp. 266 mm ||
Annoncer på tekstsiderne: (alle priser er ekskl. moms)

Placering
Størrelse
Forsiden
2 spalter x 75 mm
s. 3
2 sp. x 75 mm
s. 5
2-3 sp. op til 125 mm
s. 7
2 sp. x 75 mm
Bagsiden
2 sp. x 125mm
Øvrige tekstsider
Efter aftale...
Maksimum højde 352 mm

Annoncer på rubriksiderne:
Placering
s. 18-20

Størrelse
Efter aftale...

Store formater på tekstsider:
Side
Størrelse
1/1
266 x 352 mm
1/2
266 x 170 mm
1/4
131 x 170 mm
Tillæg på 25% ved bestilling af højreside.
4 helsider som tillæg
266 x 352 mm

Forside annonce

Pris/spalte-mm.
I alt
kr. 9,50
1425,kr. 9,50
1425,kr. 7,00
ca. 2-3000,kr. 7,00
1050,kr. 8,50
2250,kr. 7,00
for 2x75 1050,-

Pris/spalte-mm.
kr. 5,00

Pris
kr. 8500,kr. 5300,kr. 3000,-

1275

Halvsides annonce

kr. 25000,-

Rabatter: (træder i kraft ved samlet bestilling af annoncer i samme størrelse)
Antal indrykninger
Rabat
Antal indrykninger
Rabat
2x
10%
5x
30%
3x
20%
10 x
35%
4x
25%
20 x
45%
Sådan regnes prisen ud:

Antal spalter x højde i mm x milimeterpris = pris + moms.
F.eks. En mødeannonce på rubriksiderne:
2 sp x 40 mm x kr. 5,00 = 400,- + moms (kr. 500 i alt)
F.eks. En forsideannonce:
2 sp x 75 mm x kr. 8,50 = 1275,- + moms (kr. 1593,75 i alt)
Der beregnes ikke farvetillæg for annoncer på rubrik- og tekstsider.

Kirkelig Vejviser:

To sider i Udfordringen ved overgangen af hver måned, som bruges af
læserne til kontakt, gaver mv. Du får: - 12 annoncer à 1 sp x 45 mm
- plus 1 års gratis abonnement på Udfordringen Pris: kr. 1.195,- + moms.
Farver kan tilføjes for: 400 kr. årligt plus moms. Obs! - det er et godt
stykke under halvpris for både annoncer og avis.

Indstik:

Få dit budskab / girokort ud til ca. 5.000 husstande (Ca. 15.000 læsere).
Prisen afhænger af indstikkets vægt. F.eks.:
A4-ark (<10 gram) i 5.000 aviser = 18.500,00 + moms = KUN 3,40 kr./husstand!
(Obs! Særlige tillæg ved højtider og på store oplag.)

5300

kvartsides annonce

3000

Web annonce

400

Web-annonce på www.udfordringen.dk:

Udfordringens hjemmeside har over 34.000 individuelle hits om måneden.
Annoncestørrelse= 560 x 430 px. Pris: Kr. 500,- + moms for 7 dage.
Der er kombi-rabat ved annoncering i både avis og på web.
Format: gif, png eller jpg. Filen må højest være 100 kb.
Banner-annoncer (øverst) 2480 x 400 px. Ring for tilbud.
Kontakt Udfordringens annonceafdeling på tlf. 73 56 15 06 - eller skriv til annoncer@udfordringen.dk

Udfordringen
Annoncevilkår 2020

Spørgsmål:

Du kan altid kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål, se hvordan nederst på siden.

Deadline:

Alle aftaler om annoncer skal være på plads senest onsdag kl. 15.00 i ugen, hvor avisen udkommer søndag.
Materiale som skal sættes op af annonceafdelingen skal være Udfordringen i hænde senest tirsdag kl.15.00.
Færdige annoncer skal være Udfordringen i hænde senest torsdag kl. 08.30.

Opsætning og korrektur

Annonceafdelingen er gerne behjælpelig med opsætning af annoncer og korrektur.
Ved annoncer, hvor der kræves mere end 15 min. grafisk design og billedbehandling, tages dog et ekstra gebyr på
300,- + moms pr. påbegyndt time.
Udfordringen fremsender gerne korrektur af annonceproduktionen. De første 2 korrekturer er gratis, den tredje og de
følgende koster 100,- + moms pr. stk.
Udfordringen påtager sig intet ansvar for fejl i annoncer, der har været i korrektur.

Reklamationer:

Skal være Udfordringen i hænde senest 14 dage efter indrykningen. Trykfejl eller andre fejl begået af Udfordringen
godtgøres efter avisens skøn.
NB! ang. farver: Trykmetoden og papirkvaliteten gør, at farver i annoncer og logoer ikke bliver 100% ensartet i alle
udgivelser og aviser. Der kompenseres derfor kun for grove fejlfarvninger.

Indstik:

Indstikket skal falses, hvis det er større end den falsede avis, dvs. ca. 27,5 x 19,5 cm.
Annulleringsbetingelser:
Inden 1 - 2 måneder før Indstikket = omkostningsfrit.
30 dage før Indstikket = faktureres med 25%.
14 dage før indstikket = faktureres med 50%.
Afbestilling skal ske skriftligt.

Generelt

Placering:
Annoncer på rubriksiderne (typisk s. 18-20) placeres efter annonceafdelingens skøn under forskellige kategorier som
møder, stillinger, rejser, bolig m.v...
For særlige placeringer betales ekstra (ligesom forsiden, side 3 og bagsiden).
Annoncer på tekstsiderne placeres fra uge til uge i samråd med redaktionen, med hensyntagen til emner og temaer.
Tekstside-placering og størrelse:
Annoncer på tekstsider skal have en minimums-størrelse på 2 spalter x 75 mm høj.
Farver:
I rotationstryk fremtræder billeder og farver ofte mørkere end man regner med - så tænk lyst!
Farverne kan variere fra avis til avis, så vi kan ikke garantere at f.eks. jeres logo har den nøjagtige farve.
Husk også, at en annonce kan se pragtfuld ud på en oplyst skærm, men skal den kunne læses i en avis, må
bogstaver ikke være for små og baggrundsfarverne ikke så dominerende, at teksten drukner i farveladen.
Hvem kan annoncere?
Udfordringen optager annoncer/indstik for kirker, menigheder, kristelige organisationer m.fl. samt kommercielle annoncer,
der ikke anfægter kristen tro, moral eller etik. Annoncer/indstik står principielt for annoncørens eget ansvar, men avisen
forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider imod avisens kristne grundholdning og redaktionelle linie.
Teknik:
Trykmetode: Offset rotation, max. 40 linier #
Tryksted: Jysk Fynske Medier, Telf. +45 7632 6880.
pt. uddelegeret til JP/Politikens tryk, adresse:
Erritsø Tryk A/S, Bundsgaardsvej 45, Erritsø
7000 Fredericia Telf.+45 7594 2200

Kontakt Udfordringens annonceafdeling på tlf. 73 56 15 06 - eller skriv til annoncer@udfordringen.dk

