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Skab større synlighed
og bliv en del af en succes
- Det nye oplevelsesmagasin derudad har fået en
overvældende modtagelse

Det nye husstandsomdelte magasin derudad er det eneste medie, der tilbyder kontakt med
samtlige borgere i Rebild Kommune.
Derudad er et oplevelsesmagasin, der i spændende artikler fortæller om kultur, erhvervsliv, mad,
natur og sport. Formålet med magasinet er at inspirere og informere. Derudad er den samlende
formidlingsplatform for det, der sker i hjertet af Himmerland – både som trykt magasin og som online-version. Derudad er det aktuelle magasin med en aktivitetsoversigt, der giver læserne et fyldigt
overblik over foredrag, musik, teater, udstillinger, aktiviteter for børn og unge, oplevelser i det fri,
sport m.v. Her er stof til eftertanke og fordybelse. Det er i derudad, du finder alt det, du ikke vidste!
Vi kommer bredt omkring
I derudad er der højt til loftet og ingen snærende bånd. Har du en idé eller et indspark, så hører vi
meget gerne fra dig. Som du kan se i de tre første numre er erhvervsstoffet også en del af derudad.
Hvis vi sparrer og idéudvikler sammen kommer vi længst.
Foreningslivet i hele Rebild Kommune står bag derudad
Bag udgivelsen af derudad står Foreningen KulturenRebild, der har bred opbakning fra foreningslivet i Rebild Kommune.

MEDIEINFORMATION 2020/2021
TRYKT OG ONLINE:

Derudad udkommer som et traditionelt trykt magasin og i en
online-version på kulturenRebild.dk. Her får læserne spændende
læsestof om kultur, erhverv, natur, mad og sport samt ikke mindst
et samlet overblik over de aktuelle oplevelsestilbud.

TILBUD

2 indrykninge
4 indrykninge r 10%
6 indrykninge r 15%
r 20%

UDGIVELSESPLAN 2019/2020
UDGAVE

PERIODE

UDKOMMER

MATERIALEDEADLINE

Nr. 3/2020

maj-juni-juli-august

Uge 20

08.04.2020

Nr. 4/2020

sept.-ok.

Uge 34

17.07.2020

Nr. 5/2020

nov.-dec.

Uge 43

18.09.2020

Nr. 1/2021

jan.-feb.-marts

Uge 52/2020

13.11.2020

Nr. 2/2021

april-maj-juni-juli-aug. Uge 12

19.02.2021

Nr. 3/2021

sept.-okt.

Uge 34

23.07.2021

Nr. 4/2021

nov.-dec.

Uge 43

17.09.2021

Nr. 1/2022

jan.-feb.-marts

Uge 51/2021

19.11.2021

FØRSTE
ANNONCELAYOUT

GRATIS

SPECIFIKATIONER:

Oplag: 	16.000 stk. (Ca. 14.000 stk. husstandsomdeles i Rebild
Kommune – også til forretninger og virksomheder. 2.000
stk. fordeles til biblioteker, forretninger, foreninger og
oplevelsesaktører).
Format: 210x297 mm (A4)
Papir:
Offset 90 g
Omfang: 32 sider

ANNONCELEVERING

Annoncematerialet skal leveres som trykklar pdf til:
redaktion@kulturenrebild.dk
(bemærk venligst at derudad ikke tager ansvar for tekniske fejl i det
leverede materiale, hvis disse ikke vises i pre-fligt-systemet)

ANNONCESTØRRELSER & PRISER:
1/1 side
1/2 side

1/4
side

1/8
side

1/1 side
Bagside
1/2 side
1/4 side
1/8 side

(210 x 297 mm)
(210 x 297 mm)
(175 x 132 mm)
(85 x 132 mm)
(85 x 63,5 mm)

kr. 6.000
kr. 9.000
kr. 3.500
kr. 2.000
kr. 1.200

FOKUS PÅ MILJØET

Derudad er naturligvis både
Svanemærket* og FSC-mærket**

Alle priser er ekskl. moms

LAYOUT AF ANNONCER

Første gang er gratis
Ved første indrykning tilbyder vi gratis layout af din annonce.
Til udformningen af annoncen skal vil bruge:
•
Tekst (korrekturlæst)
•
Logo
•
Foto
Gratis layout af annonce er inkl. en korrekturgang.

ANNONCESALG

Kontakt Helle Nilsson tlf. 21493689 | annoncer@kulturenrebild.dk

FOR MERE INFO:

Kontakt Henrik Bugge Mortensen tlf. 20116158 eller
redaktion@kulturenrebild.dk

*Svanemærket, der er Nordisk Ministerråds
miljømærke, viser, at tryksagen er blandt
de mindst miljøbelastende. Mærket sætter
grænser for udledning af giftige stoffer og
indholdet af uønskede stoffer i varen.
**FSC-mærket er en international mærkningsordning for træ og papir. I en FSC-skov
bliver der ikke fældet mere træ, end skoven
kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en
garanti for, at dyre- og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i
skoven, er sikret bl.a. uddannelse og ordentlig løn. Skal fremme miljømæssig, social og
økonomisk ansvarlighed i forbindelse med
skovdrift.

