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Annoncepriser og vilkår

Sideannoncer (300 x 250 px) Bannerannoncer (1450 x 250 px)

1 uge 250,- 1 uge 500,-

2 uger 425,- 2 uger 850,-

1 måned 750,- 1 måned 1.500-

2 måneder 1.400,- (inkl. 1 redigering) 2 måneder 2.800 (inkl. 1 redigering)

4 måneder 2.500,- (inkl. 2 redigeringer) 4 måneder 5.000,- (inkl. 3 redigeringer)

6 måneder 3.500,- (inkl. 3 redigeringer) 6 måneder 7.000,- (inkl. 3 redigeringer)

Der er 25 % på de første 2 måneder

Vi kan linke annoncerne både til tilbudsaviser, landsdækkende hjemmesider og lokale sider. 

Vi hjælper gerne med at lave annoncerne for et tillæg på 350,- kr.

Annoncerne kommer på vores hjemmeside, både forsiden og på artikelsiderne. Artikelsiderne er de 
sider, der oftest bliver læst.
Eksempler kan ses på byroetistruer.dk/eksempler

Kontakt for oplysninger og salg:
Dag Westergaard - 2939 0955

Struer Nyheder kan følges på vores hjemmeside, 
struernyheder.dk. eller på vores Facebook.
Struer Nyheder har næsten 8.000 følgere på Facebook. 
En historie skrevet af én af vores egne skribenter læses 
typisk af mellem ca.150 og ca. 3.000 personer.
Struer Nyheder vil altid være et frivilligt arbejde, en 
menigsfuld hobby.

Vi vil gerne kunne beholde vores kontor/redaktion i 
Business Park Struer, et lokale vi har lånt i en periode.
Desuden vil vi gerne have en telefon, så Struer Nyheder 
har eget nummer.
Det er også et ønske, at vi kan honorere skribenters og 
fotografers kørsel.
Det er det pengene går til.

Struer Nyheder er  et  f r iv i l l ig t ,  u lønnet og ua f
Vi laver vores egne historier f ra Struer kommene, 
men formidler desuden historier f ra andre medier 
med indhold, der har relat ioner t i l  Struer kom-
mune.

struernyheder.dk

Struer Nyheder

Fælledvej 17

7600 Struer

Annoncer: 
Dag Westergaard - 2939 0955

Redaktion:
Leif Madsen - 2963 2919


