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HORNSHERRED, LEJRE OG ROSKILDE:

Velkommen
Med Hornsherred Lokalavis, Lejre Lokalavis
og Paperboy Roskilde får du en god mulighed for at komme i kontakt med et købestærkt publikum midt på Sjælland. De tre
aviser har et tæt samarbejde - dels på deres
printudgaver, der tilsammen udkommer i ca.
58.000 eksemplarer hver tirsdag/onsdag til
samtlige husstande i deres udgivelsesområder.
Hver avis har også en online version, der med
daglige opdateringer af de lokale nyheder
kan opleves på lejrelokalavis.dk, hornsherredlokalavis.dk samt på paperboy.gratis.
Topbanner
Vises i 5 sekunder og i rotation med max. 7
øvrige annoncører.
Format: 780 x 142 pixel (200 dpi)
Pris pr. uge ................................................ kr. 500.Sidebanner - maxi
Vises i 5 sekunder og i rotation med max. 5
øvrige annoncører.
Placering: Højre side
Format: 300 x 300 pixel (200 dpi)
Pris pr. uge ................................................kr. 350.Sidebanner - medium
Vises i 5 sekunder og i rotation med max. 5
øvrige annoncører
Placering: Højre side
Format: 300 x 150 pixel (200 dpi)
Pris pr. uge .................................................kr. 250.Artikelbanner - maximum
Vises i 5 sekunder i rotation og med max. 10
øvrige annoncører.
Placering: på alle artikler.

Format: 760 x 100 pixel (200 dpi)
Pris pr. uge ................................................ kr. 450.Pop-Up banner
Vises i 5 sekunder på forside. Vises én gang
pr.besøg
Format: 500 x 500 pixel (200 dpi)
Pris pr. uge .................................................kr. 750.Baggrundsbanner
Format: fylder hele baggrunden og scaleres
efter skærmen.
Format: Ring og hør nærmere
Pris pr. uge ............................................... kr. 500.Fast bundbanner
Vises i 5 sekunder og i rotation med max. 7
øvrige annoncører.
Format: str. 1080 x 150 pixel .......... kr. 500.Nyhedsbrev fredag topbanner str. 650 x 200
pixel ........................................................... kr. 500.Rabat
Ved Indrykninger på alle tre aviser
Månedsaftale ..................................................20%
kvartalaftale ......................................................35%
Årsaftale ............................................................50%
DTP/Grafisk arbejde
Pris pr. banner fra ...................................kr. 250.Upload pr. banner ....................................kr. 75.Materiale
Bannere kan afleveres i følgende filformater:
jpg, png, pdf, gif. Ved særlige formater som
film og animeret filer - kontakt os for nærmere oplysninger.
Visninger/klik
Priserne er udarbejdet efter tid. Dvs. du betaler pr. uge og ikke pr. visning eller pr. klik.

Oplysninger omkring antal visninger - kontakt
os for nærmere oplysninger.
Kontakt:
Hornsherred Lokalavis:
Niels O. Rasmussen
Reklamekonsulent
mobil 21 44 50 08
nr@hornsherredlokalavis.dk
Lejre Lokalavis:
Klaus W. Rasmussen
udgiver og ansvarshavende
mobil 20 75 08 08
klaus@lejrelokalavis.dk
Jeanette Nillsson
Reklamekonsulent
mobil 26 18 57 87
jn@lejrelokalavis.dk
Paperboy Roskilde:
Nina Holm
Mediekonsulent
Mobil 22 89 90 76
nina@paperboy.gratis
Helene Risum
Bladchef
mobil 23 32 71 19
helene@paperboy.gratis
Patrick Holbek
udgiver og ansvarshavende
mobil 40 58 44 37
patrick@paperboy.gratis
Alle priser er ekskl. moms

www.hornsherredlokalavis.dk · www.lejrelokalavis.dk · www.paperboy.gratis

