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Annonceformater: Pris kr. Oplag og udgivelse

Anslået 33.000 stk. med én årlig ud gi
velse 25. januar 2022. Guiden tilbydes og 
leveres gratis til alle danske turistkontorer, 
samt motorvejsstationer, 4 danske inden
rigsfærger og alle deltagende værter.

Annoncerabatter

Gentagelsesrabat, hvis du bestiller
og betaler for 2 år på én gang: 10%

Deadline annoncører

30. november 2021

Betaling

14 dage netto kontant efter  
udgivelse med bilagseksemplar.

Annoncemateriale

Pdffiler, epsfiler eller jpgfiler. Annon
cerne leveres beskåret i færdige mål, 
som angivet i oversigten. Færdigt ma  
teriale leveres i CMYK, 300 ppi uden 
beskæring. Ufærdigt materiale herun 
der skitser, illustrationer, fotos eller bo 
mærker leveres senest to uger før dead 
line. Ved udarbejdelse af annoncemate  
riale beregnes kr. 650 pr. time  med 
fast tilbud  før arbejdet påbegyndes.

Denne prisliste er gældende fra 1. januar 2021 til 31. december 2021

Udgiver: Annoncesalg:Lone Frost Reklamebureau ApS
Åløkkevej 60 • 5800 Nyborg
Telefon 40 74 73 43
CVR-nummer  18 62 48 42
lone@frostreklame.dk • www.bedandbreakfastguide.dk
www.bedandbreakfastaaloekke.dk • www.frostreklame.dk

Vendemus ApS
Att.: Anette Ladefoged, mediekonsulent
Frederiksgade 45, Baghuset, 1. sal • 8000 Aarhus C
anette@vendemus.dk 
Telefon: 92 92 32 81
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Opslag

B 101 mm x H 97 mm

B 48 mm x H 97 mm

B 48 mm x H 47 mm

B 101 mm x H 198 mm x 2

2 siders dansk redaktionel omtale og samme 2 sider oversat 
til engelsk, inkl. 8 fotos som du leverer, af din seværdighed 
eller turistvirksomhed. Det er ikke muligt at få bomærker 
eller lign. medtaget i artiklen. Vi forbeholder os ret til at 
afvise optagelse eller annoncekøb, hvis stof fet er uden rele
vans for guiden eller for turisterhvervet.

B 101 mm x H 64 mm

B 48 mm x H 198 mm

B 101 mm x H 47 mm

Det går stærkt, fra starten i 2011 med 142 værter er vi nu i skrivende stund på 571, men flere kommer stadig til. 
Guiden udkommer den 25. januar 2022 med et forventet oplag på 33.000 eksemplarer med forventet sidetal på  
260 sider på dansk og engelsk, leveret gratis til alle danske turistbureauer, alle motorvejsstationer, 4 danske inden
rigsfærger samt med 25 eksemplarer til alle overnatningssteder. 

www.bedandbreakfastguide.dk
Vores hjemmeside er for private overnat
nings steder og deres gæster. 

Vi har 1. sept. 2020  ca. 570 deltagen
de værter på sitet og  har årets første 6 
måneder haft 758.839 sidevisninger  selv 
under Coronakrisen.

Vi vil meget gerne høre fra dig
Har du spørgsmål omkring guiden, 
eller har du gode ideer, til hvorledes 
vi kan forbedre den, hører vi meget 
gerne fra dig. Du kan kontakte os på 
mail lone@frostreklame.dk eller ringe 
på telefon 40 74 73 43.


