T I L B U D T I L ANNON C Ø RER
TILBUD TIL ANNONCØRER

B OL I GANNON C ER
B O L I GNORDJYSKE
A N N OStiftstidende
NCER
Langagervej 1 · 9220 Aalborg Ø · Tlf. 9935 3535

NORDJYSKE Stiftstidende

Langagervej 1 · 9220 Aalborg Ø · Tlf. 9935 3535

Fakta
Fakta
Modulstørrelse
Modulstørrelse
33 spalter
spalter xx 150
150 mm
mm inkl.
inkl. 44 farver.
farver.
Pris
Pris
Pr.
Pr. modul
modul kr.
kr. 3.845,-.
3.845,-.
Pr.
modul
kr.
Pr. modul kr. 2.884,2.884,- ved
ved køb
køb af
af fire
fire
indrykninger
inden
for
6
uger.
indrykninger inden for 6 uger.
Pr.
Pr. modul
modul kr.
kr. 2.564,2.564,- ved
ved køb
køb af
af ni
ni
indrykninger
inden
for
12
uger.
indrykninger inden for 12 uger.
Kun
Kun ét
ét emne
emne pr.
pr. annonce.
annonce.
Fri
udskiftning
Fri udskiftning af
af materiale.
materiale.
Oplag
Oplag
BoGodt
BoGodt udkommer
udkommer om
om søndagen
søndagen som
som
sektion
i
NORDJYSKE
Stiftstidende.
sektion i NORDJYSKE Stiftstidende.
Deadline
Deadline
Ordre:
Ordre: Tirsdag
Tirsdag kl.
kl. 9.
9.
Priserne
Priserneer
erekskl.
ekskl.moms
momsog
ogproduktion.
produktion.

gGi IvV lLi IeEbBhHaAvVeErRbBoOlLi IgGeEnN eEkKsStTrRaA
ÆrRkKsSoOmMhHeEdD i I bBoOgGoOdDtT
oOpPmMæ
Du har mulighed for at indrykke Liebhaver-modulannoncer i BoGodt-sektionen.
Du har nu mulighed for at indrykke Liebhaver-modulannoncer i BoGodt-sektionen.
En liebhaverbolig er noget ganske særligt. I NORDJYSKE Stiftstidendes BoGodt-sektion har du
En liebhaverbolig er noget ganske særligt. I NORDJYSKE Stiftstidendes BoGodt-sektion har du
mulighed for at skabe ekstra opmærksomhed til en favorabel pris - uanset om det er
mulighed for at skabe ekstra opmærksomhed til en favorabel pris - uanset om det er
liebhaverboliger eller eksklusive sommerhuse, du vil gøre opmærksom på. Derfor benyt dig af
liebhaverboliger eller eksklusive sommerhuse, du vil gøre opmærksom på. Derfor benyt dig af
dette tilbud og få ekstra fokus på liebhaverboligen.
dette tilbud og få ekstra fokus på liebhaverboligen.

Kontakt NORDJYSKE Mediers mediakonsulenter på telefon 9935 3535 eller ring til dem direkte:
Kontakt NORDJYSKE Mediers mediakonsulenter på telefon 9935 3535 eller ring til dem direkte:

Stefan Andersen,
direkte tlf. 9935 3529
Stefan Andersen,
direkte tlf. 9935 35 29

Mette Sand,
direkte tlf. 9935 3577
Mette Sand,
direkte tlf. 9935 3577
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