
Auning Idræts- og Kulturcenter tilbyder  

Annoncering på velkomst-  
og informationsskærmene 

 

Vi har 3 velkomst- og informationsskærme placeret centralt hvor folk naturlig stopper op for at orientere 

sig om dagens aktiviteter. På skærmen kan man også se hvor og hvornår aktiviteterne foregår. Desuden 

vises TV2 NEWS, der ligeledes bevirke, at man stopper op og følger de aktuelle nyheder. 

Informationsskærmene køre i alle timer centeret har åbent. Der kan bringes annoncer i et store TV-felt 

eller i 3 mindre felter under TV-billedet. Visningerne sker i en cyklus med øvrige annoncer og nyheder fra 

TV NEWS. 

 

Prisliste fra 1. juni 2012:  

Stort TV-felt:  Pris: 06 mdr.: 1.500 kr. + moms. Annoncen vises mini. 12.000 gange á 3 sek. varighed. 

Stort TV-felt:  Pris: 12 mdr.: 2.800 kr. + moms. Annoncen vises mini. 24.000 gange á 3 sek. varighed. 

Sampris: Ved køb af skilt i Svømmehal, Hal A eller Hal B gives 40 % rabat på ovenstående priser.   

Eventpris: Pris: 500 kr. + moms. Vises 50 % af tiden i det tidsrum eventen finder sted. 

 

Én af de tre mindre banner-felter under TV-billedet:  

Stort TV-felt:  Pris: 06 mdr.: 500 kr. + moms. Annoncen vises mini. 12.000 gange á 3 sek. varighed. 

Stort TV-felt:  Pris: 12 mdr.: 900 kr. + moms. Annoncen vises mini. 24.000 gange á 3 sek. varighed. 

Sampris: Ved køb af skilt i Svømmehal, Hal A eller Hal B gives 40 % rabat på ovenstående priser.      

Eventpris: Pris: 300 kr. + moms. Vises 50 % af tiden i det tidsrum eventen finder sted. 

 

                Annonce-størrelsen: Stort TV-felt: 1161 x 653 pixel. Lille banner-felt: 357 x 240 pixel. 

                   Annonce-materialet leveres i min. 72 dpi. 

 Kontakt centerchef Henrik Johansen og hør nærmere om mulighederne! 

  Mobil 24 47 60 55 eller mail info@auningbadet.dk 

Tirsdag den 9. maj 2012 kl. 14:58 

DAGENS AKTIVITETER 



Auning Idræts- og Kulturcenter tilbyder  

Annoncering med skilte  
i Svømmehal, Hal A eller Hal B 

 
I Svømmehallen, Hal A og Hal B er der tradition for annoncering på større skilte. Disse skilte ses årligt af 

et meget stort antal sportsudøvere og gæster. Derfor har skilte en høj brandings værdi for egnes 

virksomheder.  

AIK tilbyder nu at kombinere skiltene med annoncering på de 3 velkomst- og informationsskærme der er 

placeret centralt hvor folk naturlig stopper op for at orientere sig om dagens aktiviteter. På skærmen kan 

man også se hvor og hvornår aktiviteterne foregår. Desuden vises TV2 NEWS, der ligeledes bevirke, at 

man stopper op og følger de aktuelle nyheder. 

Informationsskærmene køre i alle timer centeret har åbent. Der kan bringes annoncer i et store TV-felt 

eller i 3 mindre felter under TV-billedet. Visningerne sker i en cyklus med øvrige annoncer og nyheder fra 

TV NEWS. 

Prisliste pr. 1. juni 2012:  

Skilt i Svømmehallen:  Format: 060 x 150 cm. Pris: 12 for måneder: 1.500 kr. + moms.  

Skilt i Hal A eller B:  Format: 084 X 184 cm. Pris: 12 for måneder: 1.300 kr. + moms.  

Skilt i Hal A og B:   Format: 100 X 300 cm. Pris: 12 for måneder: 2.300 kr. + moms.  

Skilt i Hal A og B:    

 

Ved køb af skilte tilbydes supplerende annoncering på informationsskærmene til 40 % rabat:  

 

Stort TV-felt:  Pris: 06 mdr.: 0.900 kr. + moms. Annoncen vises mini. 12.000 gange á 3 sek. varighed. 

Stort TV-felt:  Pris: 12 mdr.: 1.680 kr. + moms. Annoncen vises mini. 24.000 gange á 3 sek. varighed. 

 

Én af de tre mindre banner-felter under TV-billedet:  

Stort TV-felt:  Pris: 06 mdr.: 300 kr. + moms. Annoncen vises mini. 12.000 gange á 3 sek. varighed. 

Stort TV-felt:  Pris: 12 mdr.: 540 kr. + moms. Annoncen vises mini. 24.000 gange á 3 sek. varighed. 

 

                Annonce-størrelsen: Stort TV-felt: 1161 x 653 pixel. Lille banner-felt: 357 x 240 pixel. 

                   Annonce-materialet leveres i min. 72 dpi. 

 Kontakt centerchef Henrik Johansen og hør nærmere om mulighederne! 

  Mobil 24 47 60 55 eller mail info@auningbadet.dk 


