ODENSE POLITIORKESTER

Sept. 2021

ANNONCEGUIDE 2021
Vigtige informationer omkring annoncetegning!
Nyhed
Der er nu mulighed for, at virksomheders egne
produkter kan sælges direkte på
www.odensepolitiorkester.dk, det kunne f.eks.
være spisning, før eller efter koncerten som
tilkøb i forbindelse med køb af billetter. Det kan
også være et gavekort, et vintilbud, bestemt
oplevelse, bilvask – alt er muligt.
Hvis der også tegnes annonce for 2022, gives
der 10% rabat på annoncen i år og næste år.

Fordele ved at tegne en annonce hos OPO!
1. Mulighed for at købe et valgfrit antal billetter
i forsalg på www.odensepolitiorkester.dk
2. Julekoncertprogrammet bliver trykt i ca.
3.000 eksemplarer.
3. Annoncen kan også bruges som reklame på
vores facebook-side indtil december måned
2021.
4. Modtage Nyhedsbrev om Odense
Politiorkester samt invitation til internt OPOarrangement.
Hvornår er koncerten?
Julekoncerterne afholdes i Odense Koncerthus,
Carl Nielsen Salen den:
• lørdag den 4. december 2020 kl. 15.00
• søndag den 5. december 2020 kl. 14.00
• søndag den 5. december 2020 kl. 19.30
Hvad koster billetterne?
Billetterne koster kr. 290,00 pr. stk. inkl.
gebyr.

Annonce

Aflevering af annoncemateriale
Annoncøren skal hurtigst muligt sende
annoncen som pdf. fil til
annonce@odensepolitiorkester.dk, inden den
10. oktober 2021.
Hvem er solister?
Søren Sko og Mikkel Schrøder er solister i
2021.
Hvor kan man købe billetter?
Billetterne købes på
www.odensepolitiorkester.dk, eller fysisk i
Politikens Kiosk, v/Torben Andersen, Sct.
Knuds Kirkestræde 15, 5000 Odense C,
tlf. 6614 7160
Betaling
Der sendes faktura via e-mail til annoncøren i
løbet af november måned sammen med en
kode, som giver mulighed for allerede nu at
købe billetterne i forsalg til julekoncerten 2022.
Yderligere info
Forsalget af billetter til julekoncerten 2022
begynder den 20. november 2021, kl. 12.00
(man kan ikke købe billetterne i forsalg uden man har
fået tilsendt en personlig kode)
Offentligt salg til julekoncerten 2022 begynder
lørdag d. 4. december 2021 fra kl. 17.00
Skulle der stadig være spørgsmål, er I meget
velkommen til at ringe til Linda Vitten på
tlf. 2033 0414.
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Annonceaftale:
Firma:
Adresse:

Postnr. /By:

Kontakt person:

Telefoner.:

E-mailadresse:

Internt kode:

Følgende mulighed for annoncering:

Annoncetype:

Kryds
af for
valg:

Pris u/moms:

Særplacering:

Størrelse:

Firmalogo:

250 kr.

Ikke muligt

Logo annonce

1/4 side

700 kr.

+ 250 kr.

Aflang:
150 x 52 mm
Til kant:
73 mm x 52 mm

1/2 side

1.200 kr.

+ 500,00 kr.

150 mm x 108 mm

+ 1.000,00 kr.

Med ramme:
150 x 220 mm
Til kant:
170 mm x 240 mm
(Plus 3 mm til beskæring)

+ 1.000 kr.

Med ramme:
150 x 220 mm
Til kant:
170 mm x 240 mm
(Plus 3 mm til beskæring)

1/1 side

2.200 kr.

Premium pakke:
1/1 sides annonce
inkl. 4 billetter

3.000 kr.
spar 320,00 kr.

Bemærkninger:
Evt. anden betalingsadresse eller anden vigtig info.
Ja
Vigtigt:

Nej

Kan annoncen fra sidste år anvendes?
Må annoncen bruges på OPO´s facebook
Ønsker at høre om muligheden for salg af
virksomhedens produkter på
www.odensepolitiorkester.dk nyhed 2021
Er annoncen tegnet for 2022 - rabat 10%

Husk:

Annoncemateriale sendes til annonce@odensepolitiorkester.dk
Annoncen skal være en PDF-fil / firmalogo som vektorgrafik i PDF, EP’s eller Air format.

Deadline for materialet er den 10. oktober 2021

Dato / Underskrift annoncør

Annonce

Dato / underskrift for OPO
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