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PRISLISTE 2022

Hornsherred var indtil kommu-
nesammenlægningerne i 2007 
delt i tre selvstændige kommu-
ner, men selv om der tegnes nye 
streger på landkortet, så forsvin-
der hverken den lokale patrio-
tisme eller de traditionelle han-
delsmønstre ikke. Det var også 

lokale kræfter, der inspirererede 
os til at udgive en lokalavis for 
Hornsherred. Den nye broforbin-
delse bekræfter os i, at der er 
brug for et talerør med fokus på 
Hornsherred og alle områdets 
fortræffeligheder. Området er i 
forandring og med endnu lette-

re tilgængelighed vil den skønne 
natur tiltrække endnu flere be-
boere. Hver onsdag/torsdag lan-
der ugens lokalavis i brevspræk-
ken til samtlige husstande og 
virksomheder fra den nordlige 
del af 4060 Kr. Såby til og med 
den nordlige del Kulhuse. 

Kontakt: 

Patrick Holbek, udgiver · T 4058 4437 · patrick@hornsherredlokalavis.dk 
Conny Probst, redaktør · T 2162 9912  · conny@hornsherredlokalavis.dk

* Forsidemoduler og bagsider kan være udsolgt, men ring og hør nærmere.

Oplag: 10.700

Tryk: OTM Avistryk.

Distribution: FK Forbrugerkontakt

Format: 266 mm x 365 mm (BT-format)

Materiale: trykklar PDF

Deadlines

Færdigt materiale: mandag før udgivelse

Annonceproduktion: torsdag før udgivelse

Annoncepriser: 

Tekstside: kr. 3,95 pr. mm

Højreside: kr. 4,10 pr. mm

Navne/rubrik: 4,00 pr. mm

*Forsidemodul: (86 x 75) mm. Fast pris kr. 600

*Bagside: kr. 4,95 pr. mm

4-Farvetillæg: kr. 600

Alle priser er ekskl. moms

Virksomhedsportræt: 

Fortæl din historie i din lokale avis. Vi sender en journalist og en fotograf, der i samarbejde med dig 
finder den rette vinkel på din historie. Herefter får du det til gennemlæsning. Vi sørger efterfølgende 
for det grafiske udtryk og gør dit portræt klart til tryk. 
Produktionspris: kr. 1995 · Annonceprisen afhænger af hvilken placering du vælger.



ANNONCEPRISER

1/1 SIDE

Format: 266 mm x 365 mm
Vejl. pris: kr. 8.650 
Farvetillæg: kr. 600

RABAT

2-5 indrykninger (15% rabat):  kr. 7.352 pr. indrykning
6-10 indrykninger (20% rabat):  kr. 6.920 pr. indrykning
11-20 indrykninger (30% rabat):  kr. 6.055 pr. indrykning
21-52 indrykninger (40% rabat):  kr. 5.190 pr. indrykning

1/2 SIDE

Format: 266 mm x 180 mm eller 131 mm x 365 mm
Vejl. pris: kr. 4.325 
Farvetillæg: kr. 600

RABAT

2-5 indrykninger (15% rabat):  kr. 3.676 pr. indrykning
6-10 indrykninger (20% rabat):  kr. 3.460 pr. indrykning
11-20 indrykninger (30% rabat):  kr. 3.027 pr. indrykning
21-52 indrykninger (40% rabat):  kr. 2.595 pr. indrykning

1/4SIDE

Format: 131 mm x 180 mm
Vejl. pris: kr. 2.162 
Farvetillæg: kr. 600

RABAT - PRIS PR. INDRYKNING

2-5 indrykninger (15% rabat):  kr. 1.838
6-10 indrykninger (20% rabat):  kr. 1.730 
11-20 indrykninger (30% rabat):  kr. 1.513
21-52 indrykninger (40% rabat):  kr. 2.595
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Alle priser er ekskl. moms og ved trykklart matriale.


