Efterårskampagne

UDGIVELSER I 2012:

FOR SEPTEMBERJANUAR
Vi vil gerne tilbyde at omtale Jeres virksomhed i Eurostyle. Derfor har vi
sammensat nogle pakkeløsninger på annoncer, omtaler og produktvisninger.
Pakkerne kan altid kombineres og vi udformer meget gerne en hel unik løsning til netop Jer!

55:

Udgivelse 6. september
Deadline: 23. august
• Biler ”city biler”
• Smykker/ure
• Weekendophold
• Sundhed

56:

Udgivelse 18. oktober
Deadline: 4. oktober
• Pejse- og brændeovne
• Belysning
• Æstetik & skønhedsbehandlinger
• Gør-det-selv i boligen

57:

Udgivelse 2. december
Deadline: 19. november
• Årets julegaver til ham/hende
• Nytårsfesten
• Julebord og dekoraton

PAKKE 1
3 x 1/1 sides annonce:
Kr. 19.600,- x 3 = 58.800,-

60% rabat

= kr. 23.520,-

Inkl. 2 siders omtale og 1 stk. forsidemodul (kan benyttes til udgivelse efter eget valg)
PAKKE 2
1 x 1/1 sides annonce:
Kr. 19.600,-

50 % rabat

= Kr. 9.800,-

Inkl. 1 sides omtale (kan benyttes til udgivelse efter eget valg)
PAKKE 3
3 x ½ sides annonce:
Kr. 9.600,- x 3 = 28.800,-

55 % rabat

= kr. 12.960,-

Generelt indhold:
• Kulturguide
• Gastronomi og grej
• Nyheder til hjemmet
• Fitness & sundhed
• Helse, skønhed & wellness
• Mode til ham og hende

Inkl. 2 stk. ½ siders omtale (kan benyttes til udgivelse efter eget valg)
PAKKE 4
1 x ½ sides annonce:
Kr. 9.600

45 % rabat

= kr. 5.280,-

Inkl. 1 stk. ½ sides omtale (kan benyttes til udgivelse efter eget valg)

EKSEMPEL Forsidemodul inkl. 2 siders omtale
Mode

Mode

Katrine glæder sig til den lille alternative
musikfestival ved stranden i Tisvildeleje,
Musik I Lejet 22. – 24. juli, gratis.

På inspirationstur
til New York

eurostyle No48
side x

eurostyle No48
side x
Inspiration fra fotografen
Tim Walker

Elegante Audrey i
Funny Face
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ANNONCE MAGASIN

Til ferien; Frihed af
Jonathan Franzen

BAZAR
GUIDE til skønne
weekendophold

Vinterens bedste bøger

LYSMESTEREN

AJ bordlampe -Louis Poulsen

Klassisk smukt design

+

Kirsten Dunst er netop nu aktuel
i Lars Von Triers Melancholia

Yndlings badepensionatet
Kildegaard i Tisvildeleje

Mød designeren

KATRINE GREEN
Gannis designchef forfølger én ide: At skabe elskede
klassikere til klædeskabet. Ikke ikoniske klassikere – men sande favoritter , dem som gør at man
føler sig godt tilpas. Hun er ikke drevet af at
følge tendenser, men af at lave kollektioner som
er legende og sexede.

G

annis DNA er Kirsten Dunst i
Virgin Suicides møder Audrey
Hepburn i Funny Face møder
Vanessa Paradis i Be My Baby…
Vi sampler det bedste fra datiden med nutiden
og mixer det til noget legende og sexet.

MODE
Tidens tendenser

GANNI LOOKET er en skøn blanding af det
ladylike, det preppy og hipster. Det ladylike
look som fremhæver taljen og den kvindelige
form. Elegant og forførende. Det preppy look
som i 70´er filmen Lovestory og den klassiske
amerikanske collegestil. Selve Hipster looket
hvor det gælder om at mixe forskellige stilarter, kulturer og tidsperioder er nok indbegrebet af Gannis stil.

BOSCH
Indret med kvalitet

+ KULTUR • vinterens læsning, ﬁlm, musik & udstillinger • GASTRONOMI/HOTEL restaurant anbefalinger
SKØNHED spa & wellness • BOLIG designgaver til dit hjem • vinterens tendenser • og meget mere...

INSPIRATIONEN kommer strømmende når
jeg er i selskab med Ditte som er kreativ direktør i Ganni. Vi rejser altid sammen på inspirationsture. De sidste par år har vi primært rejst
til New York og Paris. Vi bruger meget tid på
at høre musik, se film og læse bøger. Ofte har
vores kollektioner referencer til musik og film.
Og så kan begge to bruge oceaner af timer på
at støve vintage og second handshops igennem
lige meget hvor i landet eller verden vi befinder
os. Der sniger sig også altid et Tim Walker foto
ind på vores moodboards.
YNDLINGS BADEHOTEL Det må klart blive badepensionatet Kildegaard i Tisvildeleje hvor jeg
skal bo med min familie denne sommer fordi

min mand skal lave mad til gæsterne på pensionatet. Kildegaard er en fantastisk lille perle
som ligger i hjertet af Tisvildeleje. Stedet drives som pensionat hele sommeren. Værelserne
er så charmerende, ikke to er ens. Der er kun
100 meter til stranden og maden er skøn. Hvis
vi skal hurtigt væk fra hverdagens stress tager vi
sommetider til Strandhotellet i Arild ved Kullen
i Sverige. Der er så hyggeligt og charmerende
og det er utroligt nemt og hurtigt at komme til.
MUSIK FESTIVALLER I år skal jeg helt klart til
Musik I Lejet som er en lille alternativ musikfestival ved stranden i Tisvildeleje. Super hyggeligt og laid back. I år spiller bl.a. When Saints
Go Machine . Jeg tror det bliver tre skønne dage
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PAKKELØSNING MED VIP EKSPONERING
Omtale af jeres virksomhed med fokus på jeres nye design,
historie el.l. Omtalen kan fx. være et interview med jeres
designer, om virksomheden eller som en reportage.

KATRINES PLAYLISTE TIL EN SOMMERAFTEN
Skønne Vanessa Paradis i Be My Baby

1. Dreams, Fleetwood Mac
2 .Unfinished Sympathy, Massive Attack
3 .Unhappy Birthday, Morrissey
4.Regret, New Order
5 .Toms Diner, Susan Vega
6. Sweet Harmony, The beloved
7. Never Let Me Down Again, Depeche Mode
8. Drinking In LA, Bran Van 3000
9. Under The Milky Way, The Church
10. 17 Days, Prince

med god musik og med plads til hygge og børn.
Jeg skal også et par dage på Roskilde med mine
store børn. Det glæder jeg mig meget til. Det er
fantastisk at kunne dele musikoplevelser med
sine børn.
SOMMERLÆSNING Jeg elsker at læse. Jeg har to
bøger klar til sommerferien Jonathan Franzens
Frihed og Beate Grimsruds En Dåre. Jeg er
inde i en periode hvor jeg æder menneske skildringer – og gerne med roller i familien som
omdrejningspunkt. I reserve har jeg altid noget
Virginia Wolf liggende. Hendes mørke side og
melankoli er en evig inspirationskilde til mit
arbejde.
SOMMER KØRETØJ Jeg elsker min Bugatti cykel
som jeg har stående i København – og så venter
jeg spændt på at den 2CV jeg har stående i baghaven bliver lavet køreklar. Den minder mig
om min barndom når jeg sad ved siden af min
far og vi havde rullet taget af. Men den bliver
desværre nok ikke klar i år.

Citroën 2CV

1 stk. forsidemodul og 2 siders omtale (listepris 35.000,-)
JOBBET SOM DESIGNCHEF hos Ganni er super sjovt og udfordrende. Det bedste er mine
kollegaer. Vi har nu samlet det bedste team.
Vi er som en familie. Vi arbejder med fælles
kampånd og har det samtidig så sjovt med det
vi laver og hinanden. Alle er meget ambitiøse
omkring at få brandet Ganni ud over stepperne.

Cashmer
Cashme
Cashmere
Ca
shmere
meree Strikk, Ganni kr 1399,m

YNDLINGSCITAT Fashion is not something that
exists in dresses only. Fashion is in the sky, in the
street, fashion has to do with ideas, the way we
live, what is happening. – Coco Chanel
KATRINE GREEN
Var designchef for NOA NOA 2000-2005
– efter en kort periode som designer for Rützou
kom hun i 2007 til Ganni hvor hun fik til opgave sammen med den nytiltrådte kreative direktør Ditte Reffstrup at redefinere brandet Ganni.
Bor i Tisvildeleje med Olga 16, Arthur 14 fra
tidligere – hendes mand Thomas og deres fælles søn Aksel på 6.

Trusser, Ganni k r 199,19

VIP-pris kr. 20.000,-

Ankelstøvler, Ganni kr 1199,-
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EKSEMPEL 2 siders omtale og 1 side med ”Få stilen”
Bolig

Bolig

Bolig

eurostyle No48
side 8

PAKKELØSNING MED FOKUS PÅ VIRKSOMHEDEN
Omtale af jeres virksomhed og produktvisninger i temaet,
med fokus på jeres nye designs og tendenser. Omtalen kan
fx. være et interview med jeres designer, om virksomheden
eller som en reportage. Omtalen kan kombineres med en
”Få stilen”-side hvor der er fokus på produkterne.

eurostyle No48
side 10

eurostyle No48
side 9

Visuel inspiration til

Lam
mpe kr. 1.4999,m

HJEMMET

Giv din bolig et moderne og underspillet look med håndlavet
kvalitet fra Bolia. Bring den naturlige og nordiske stemning
ind i hjemmet med møbler og interiør i træstruktur i tråd med
tidens trends indenfor boliginretning.
Fotografi & styling Bolia

Retro-detaljer
En gammel designklassiker giver et
personligt præg, og flot udtryk sammen
med smukke naturmaterialer

Ramme i plexigglaas kr
k r. 15
kr.
159,
9,--

+

Lækker i grå
Grå nuancer der brydes med
en enkelt spotfarver giver et
lækkert enkelt udtryk

Normade mix
En af de store tendenser indenfor boligindretning er mønstre
i alle afskygninger. Mix med enkelt nordisk design og et
marrokansk fad, for at få en nomade inspireret stil.

Facts_Bolia
Leverandør af lækre møbler og tilbehør
til boligen i håndlavet kvalitet.
www_
Få inspiration til dit hjem på www.bolia.dk
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Maskulint touch
Bland naturlige materialer
som læder, træ og et blødt
tæppe og opnå et flot og
maskulint look
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Sofa fra
rraa k r. 7.4
.499
99,,

Få stilen

med Bolia
Krru
ukke fra kr.399,-

Vase kr.1999,Puder
P
d r fra
de
f a kr. 336
fr
369,6

Skrivebord
eb
bo
o d kr.4.999,-

Stol fra
fraa kr.2.999,-

Tæ
æpp
p e kkr.2.599,-
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2 siders produkt omtale (Listepris kr. 30.000,-)
kr. 9.800,1 sides omtale ”Få stilen” (Listepris kr. 15.000,-) kr. 6.800,-

