Iron horse Mc Show Nyköpings hamn 2 juli 2011
Iron Horse välkomnar dig att annonsera i programbladet för Iron Horse Mc Show 2011. Nu satsar vi vidare på den årligen
återkommande familjär och gemytlig utomhus utställningen. Detta i förhoppningsvis strålande svenskt sommarväder och
med nationell/internationell prägel vid Täcka Udde i Nyköpings hamn den 2 Juli 2011. För mer info. besök
www.ironhorsemcshow.com . Programbladen kommer att delas ut i samband med entré biljett till Iron Horse Mc Show
2011

Följande ingår i standard annonspaketen:
•
•
•
•
•
•

Vald storlek av annons i programblad.
Listad med Företagsnamn och länk från vår hemsida www.ironhorsemcshow.com
Fribiljetter till utställningen.
Rätten att förköpa rabatterade företagsbiljetter till Iron Horse Mc Show 2011 (*)
Möjlighet till uppsättning av banderoller inom eller i närhet till Utställningsområdet. (*)
Möjlighet till marknadsplats inom eller i närhet till Utställningsområdet. (*)

Note: (*) Separat kostnad och enligt separat överenskommelse.

Annonsformat:

Svart/Vit annons 63 x 42 mm (1/8)
Svart/Vit annons 63 x 88 mm (1/4)
Svart/Vit annons 63 x 180 mm (Stående 1/2)
Svart/Vit annons 130 x 88 mm (Liggande 1/2)
Svart/Vit annons 130 x 180 mm (1/1)
4- Färg annons 63 x 180 mm (Stående 1/2)
4- Färg annons 130 x 88 mm (Liggande 1/2)
4- Färg annons 130 x 180 mm (1/1)

Marknadsplats inom utställningsområdet:

Bokning av marknadsplats separerat från annonspriset, 30 % rabatt utgår på marknadsplats för annonsörer med Svart/vit
helsida och 50 % rabatt för annonsörer med färg helsida i programbladet.
Kontakta oss för att boka marknadsplats på: market@ironhorsemcshow.com

Andra idéer?

Om inte något av det ovanstående passar ditt företag så försöker vi givetvis hitta andra lösningar på ett samarbete. Har
du någon idé så är det bara att skicka oss ett mail eller fylla i annons instruktionen så tar vi kontakt med er för att om
möjligt hitta en skräddarsydd lösning.
Kontakta oss på e-post advert@ironhorsemcshow.com

Instruktioner för annonsmaterial

Deadline för inlämnande av annonsmaterial är den 30 mars, 2011
(Vi vill dock ha in allt mtrl löpande och så snart som möjligt.)
Leverera materialet enligt nedan:

Färdig annons – Levereras som tryckbar PDF,
Vi kan ta emot materialet på CD, disketter eller via mail på layout@ironhorsemcshow.com
Har du frågor angående layout, bilder, mottagande av annons mm. kontakta:
Eva-Karin Brinell Tfn: 070-7695493 eller E-mail: layout@ironhorsemcshow.com
För alla andra frågor rörande annonsering kontakta din Iron Horse kontakt eller maila: advert@ironhorsemcshow.com
Materialet skickas till:
Iron Horse MC Show
Att: Eva-Karin Brinell
Hantverksvägen 7
611 35 Nyköping
eller E-mail: layout@ironhorsemcshow.com

www.ironhorsemcshow.com

Iron horse Mc Show Nyköpings hamn 2 juli 2011
Skicka in detta formular för att beställa din annons i programbladet.

(Glöm inte att skicka in din annons senast den 30 mars, se bifogad instruktion)

Företag: ...........................................................................................................
Kontaktperson/beställare:....................................................................................
Adress:.............................................................................................................
Postnr:........................Stad:....................................Land:.................................
Tel dagtid:.............................................Tel kväll:..............................................
Mobiltel:...........................................................Fax:..........................................
Email:..............................................................................................................
Kontaktperson Iron Horse:..................................................................................

Jag vill beställa:

Kryssa alterantiv

Svart/Vit annons 63 x 42 mm (1/8)

(500kr) Faktura

Svart/Vit annons 63 x 88 mm (1/4)

(800kr) Faktura

Svart/Vit annons 61 x 180 mm (Stående 1/2)

(1500kr) Faktura

Svart/Vit annons 130 x 88 mm (Liggande 1/2)

(1500kr) Faktura

Svart/Vit annons 130 x 180 mm (1/1)

(2800kr) Faktura

4- Färg annons 63 x 180 mm (Stående 1/2)

(2900kr) Faktura

4- Färg annons 130 x 88 mm (Liggande 1/2)

(2900kr) Faktura

4- Färg annons 130 x 180 mm

(4900kr) Faktura

(1/1)

Jag önskar länk från hemsida www.ironhorsemcshow.com (kryssa):
Websida: http://.........................................................................................
Jag vill ha samma annons som förra året och behöver därför inte skicka någon ny:
Jag önskar diskutera marknadsplats inom utställningsområdet:
Jag önskar diskutera banderoll plats inom utställningsområdet:
Kontakta mig för annat upplägg/samarbete
Ort.................................................................Datum....................................................
Beställarens namnteckning:............................................................................................

Skicka till: Iron Horse Mc Show 2011, Hantverksvägen 7, 61135 Nyköping.
Email: advert@ironhorsemcshow.com

