Ugebladet Skanderborg
Prisliste 2016

Oplag:
29.473

Tekstside

Omslag på ugeavisen

Pr. mm ...................................................... 4.45


Erhverv. Pressalit satser på Kina/04
Festival. Bag om Poul Martin Bonde/72

Udkommer:
Tirsdag og onsdag

Rubrikside
Pr. mm ...................................................... 4,45

Uge-Bladet

Stillingsannoncer

Billetgebyr

Navne

Alle priser er ekskl. moms
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Sommerparade ★ nye tendenser

ikke blev udtaget til holdet, tog de skuffede hjem og stiftede
Hørning Boldklub.
I starten var banen en mark, man havde lånt ved Stationsvej
og først i 30-erne blev det til en egentlig sportsplads ved Fregerslev. I 60-erne da parcelhuskvarteret omkring Rosenvænget
voksede op, blev der for alvor gang i de sportslige aktiviteter.
I år fylder foreningen 100 år, hvilket bliver fejret efter alle
kunstens regler. Med landstræner, rockmusik og masser af aktiviteter for hele Hørning.
Læs mere om den runde fødseldag på side 8.

Følg med i dit lokalområde

isboder ★ grill ★ musik ★ liv i gaden

dinbydk
Uge 22 . 29/5 - 4/6 2012

Dorte Juhl er flyttet i et hundehus

SKANDERBORG: Dorte Juhl udlever sin drøm på trods af, at hverdagen er et værre hundeliv. Hun har netop åbnet Hundehuset
med fokus på pleje, pasning og passion./12

FARS DAG

www.mr.dk

Falsk forside
6 sp. x 300 mm

For 100 år siden spillede Hørning
Idræts Forening kamp på en lånt, skæv
græsmark. Sådan er det ikke i dag.

HØRNING: For 100 år siden, altså før 1. verdenskrig, var der nogle drenge fra Hørning, der spillede fodbold i Kolt. Men da de
ikke blev udtaget til holdet, tog de skuffede hjem og stiftede
Hørning Boldklub.
I starten var banen en mark, man havde lånt ved Stationsvej
og først i 30-erne blev det til en egentlig sportsplads ved Fregerslev. I 60-erne da parcelhuskvarteret omkring Rosenvænget
voksede op, blev der for alvor gang i de sportslige aktiviteter.
I år fylder foreningen 100 år, hvilket bliver fejret efter alle
kunstens regler. Med landstræner, rockmusik og masser af aktiviteter for hele Hørning.
Læs mere om den runde fødseldag på side 8.
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FARS DAG

K/æ skjorte 300,Shorts 300,2 DELE 500,-

OLESEN TØJ

Adelgade 78 . Skanderborg . 8652 3111 . www.mr.dk/Skanderborg

0)+$"3,$+*"!0)+$"

1&)2!ǘ
"CCBHQFSEGIM
EBIBhOBQORKAQ

<IGEJ5FB5HF57HCF@H%)(

?`]d[f§g c[Vfi[hfU_hcfYb\Y`YfYhfibXh
aYXh]`VY\¨fgcaUb\§b[Yf_cgh XcnYfV`UX
c[aY[YhUbXYh"

OLESEN TØJ

Side 2
6 sp. x
365 mm

Adelgade 78 . Skanderborg . 8652 3111 . www.mr.dk/Skanderborg
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Næstsidste
side
6 sp. x
365 mm

Bagside
6 sp. x 365 mm
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Nu kan du få et blikfang udover det sædvanlige: Forside, bagside, første og sidste side! Det
sædvanlige logo er på forsiden, men resten af
pladsen er din.
Pris incl. 4-farve ................................ 47.800,00
Gentagelsesrabat
3 indrykninger ..........................................÷5%
13 indrykninger ........................................÷10%
26 indrykninger ........................................÷15%
52 indrykninger ........................................÷20%

Individuelt op til 25%
Indleveringsfrist

Pr. indrykning ......................................... 125,00

midtjyskemedier.dk

dinbydk

Storkunderabat

Øvrige stillinger .......................................... 4,45

Se den til enhver tid
gældende prisliste på:

Følg med i dit lokalområde

isboder ★ grill ★ musik ★ liv i gaden

 Sølund har succes med børnefest /10
 Gamle biler på godset Wedelslund/14
 Mester i festivalsbilleder/23
 Låsby vandt DM i foreningsudvikling/84

fredag den 1. juni åbent til kl.:

For 100 år siden spillede Hørning
Idræts Forening kamp på en lånt, skæv
græsmark. Sådan er det ikke i dag.
Stort Lys Nat-tillæg

Uge-Bladet Skanderborg

Særplaceringstillæg
Side 3, 5, 7, bagsiden ............................... 0,50
Øvrige - s/h ............................................... 0,25

Se særskilte PDF-filer for
alm. bestemmelser, generelle
betingelser.
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Farvetilæg
1 farve ................................................... 750,00
4-farver............................................... 1.575,00

2 sp. x 150 mm incl. 4-farve ............... 3.920,00
4 sp. x 150 mm incl. 4-farve ............... 5.105,00
6 sp. x 150 mm incl. 4-farve ............... 6.320,00

Tillæg for standard-produktion
af annoncer 0,35 kr./mm.
Kreative annoncer 0,60 kr./mm.
Miljøtillæg 0,06 kr./mm.
Ekspedition af annoncemateriale
til andre medier afregnes
til kr. 0,30 kr./mm



Skanderborg Cityforening inviterer til

LYS NAT

HØRNING: For 100 år siden, altså før 1. verdenskrig, var der nogSkanderborg
inde
i avisen.
le drenge fra Hørning, der spillede fodbold i Kolt.
Men da
de

Til samtlige husstande

100-årig
til sport
syv dage
om ugen

Rubrikannoncer opmåles fra skillestreg til skillestreg, dog
beregnes 2 mm over og 2 mm under annoncens øverste
og nederste punkt (ramme, hjørneprikker, luftramme eller
lignende). 1 farve: 1,15 kr. pr. mm. Max 750 kr.
4-farver: 2,15 kr. pr. mm. Max. 1.575 kr.

Forsidemodul

Alle annoncer lægges
automatisk i e-paper udgaven
af Ugebladet Skanderborg som
vises på:
stiften.dk.
E-paper tillæg udgør
0,06 kr./mm og kan
ikke fravælges.
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Sommerparade ★ nye tendenser

Uge 22 . 29/5 - 4/6 2012

100-årig
til sport
syv dage
om ugen

Erhverv. Pressalit satser på Kina/04
Festival. Bag om Poul Martin Bonde/72

K/æ skjorte 300,Shorts 300,2 DELE 500,-

Dansk oplagskontrol 1H 2014
Index DK/ Gallup HH 2014

 Sølund har succes med børnefest /10
 Gamle biler på godset Wedelslund/14
 Mester i festivalsbilleder/23
 Låsby vandt DM i foreningsudvikling/84

fredag den 1. juni åbent til kl.:

Stort Lys Nat-tillæg
inde i avisen.

Skanderborg

Uge-Bladet Skanderborg

Læsere:
32.000



Skanderborg Cityforening inviterer til

LYS NAT

Uge-Bladet
Til samtlige husstande

Dødsannonce pr. mm ................................ 4,60
Takkeannonce pr. mm ............................... 4,60
1 farve pr. mm max. 750............................ 1,15
4-farver pr. mm max. 1.575 ....................... 2,15
Annoncerne lægges automatisk på navne.dk
Denne service kan ikke fravælges.

Korrektur-annoncer................. onsdag kl. 12.00
Tekst-annoncer.......................torsdag kl. 10.00
Rubrik-annoncer ..................... søndag kl. 24.00
Hus & Bo, På Hjul ..................... fredag kl. 10.00

Sjelle
Herskind
8670 8464
Skovby
LÅSBY

Himmelbjerget

8680

Størring
Nr. Vissing Stjær
Edslev

RY

Gl. Ry

Vorvadsbro

Svejstrup
Alken

8362
HØRNING

SKANDERBORG 8355
8660
Fruering SOLBJERG

Voerladegård
Tåning
Ejer

8752

ØSTBRIK

December 2012 blev dækningsområdet
udvidet med Østbirk, Gedved, Hovedgård,
Hundslund og det vestlige Odder postnr.

GALTEN

Riis

Hvolbæk

Hylke
Tebstrup

8751
GEDVED

8732

HOVEDGÅRD

Gjesing
Torrild

8300

8350

Ørting

HUNDSLUND

Adelgade 115 . 8660 Skanderborg
Tlf. 86 52 01 44 . Fax 86 52 42 71
annonce@uge-bladet.dk
www.uge-bladet.dk

