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Velkommen til Bed and Breakfast Guide 2017
Sikke et år! Tiden løber bare afsted. Sådan føltes det i al fald for os, da dagene blev fyldt op med arbejde fra tidlig
morgen til sen aften. Sikken en succes vi har lavet! Da den første guide udkom i starten af 2011, var vi 142 værter
med i den - et flot resultat når man tænker på, at ingen vidste, hvad det egentlig var vi ville lave. Guiden kom på
gaden og fik en meget positiv modtagelse. Men 2011 var intet at regne med den eksplotion af tilmeldinger vi fik i
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017-udgaverne. 588 værter er vi nu, i den trykte guide 2017. Sikke en opbakning vi
har fået! Tusinde tak for et utroligt spændende år. Guiden udkom i 2017 i 31.000 eksemplarer - 298 sider - og leveres
gratis på disken til alle danske turistbureauer samt i 28 eksemplarer til alle vore værter. Guiden, der er på dansk og
engelsk, udkommer en gang om året - næste gang 30. januar 2018. Vi tilbyder stadig gratis distribution af dine lokale brochurer oven i - også leveret gratis på dit dørtrin.
www.bedandbreakfastguide.dk - vores netversion er nr. 1 på Google
Vores hjemmeside er for private overnatningssteder og deres gæster. Vi er i januar 2017 i alt 675 værter på sitet - og
uge efter uge øger vi vores besøgstal. Vi har haft 1 million viste sider i 2016 og er nu den 250. mest besøgte hjemmeside i Danmark i 2016. Vil du også være med, får du din egen præsentationsside på portalen, og ved deltagelse i
både trykt og www guide vil det være gratis at få udarbejdet både annonce og internetside. Du har selv adgang til
din side på portalen, og kan redigere tekster, ikoner, lægge nye billeder på, og rette f.eks. priser. Samtidig kan du redigere og godkende den færdige annonce til den trykte guide. Har du problemer med systemet eller syntes du det
er for svært at finde ud af - så bare ring på 40 74 73 43 og vi hjælper dig hjertens gerne gratis og glade med det hele.
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.

NYHEDER
SUPER FANTASTISK - Tilbud på fotografering
Basispakke A indeholder:
Stillbilleder, inden- og udendørs, 15 stk.
8 m. mastefoto, 2 stk.
Livsstilsbilleder, inden- og udendørs, 5 stk.
Blå himmel garanti
Tv- og computerskærme med billede
Alle lys tændte - også stearinlys
Hele pakken alt inkl. men ex. moms 1.549 Kr

Pluspakke B indeholder:
Stillbilleder, inden- og udendørs, 15 stk.
8 m. mastefoto, 2 stk.
Livsstilsbilleder, inden- og udendørs, 5 stk.
Livsstilsbilleder, indendørs, 5 stk
Blå himmel garanti
Tv- og computerskærme med billede
Alle lys tændte - også stearinlys
Hele pakken alt inkl. men ex. moms 1.999 Kr

- Få din egen hjemmeside med oversættelse
til 2 ekstra sprog udover dansk
og mulighed for selv at kunne rette i tekst og billeder
for kun 4.499 kr. ex moms
Vi har opdaget hvor svært og dyrt der er, at få en hjemmeside
med oversættelsesmoduler til en fornuftig pris. Måske er det
derfor, så mange værter slet ikke har en egen hjemmeside.
Men det kan være vanskeligt at få flere turister til at komme på
besøg på overnatningsstederne - når udenlandske potentielle
gæs ter ikke kan besøge en hjemmeside inden besøget - som
de kan læse og forstå. Det gør vi nu noget ved.
Og vi hjælper hele vejen - som vi altid gør - med at få tekst og
billeder samt oversættelserne lagt op på hjemmesiden - Og
hjælper igang så der efterfølgende kan rettes på siden uden
vores assistance. Kontakt Lone Frost hvis dette har din interesse og få uddybende information om opstart og
hostning, som i øvrigt tillægges prisen...
- Har du brug for en brochure om dit sted - eller andre tryksager - så har vi fået et godt tilbud fra trykkeriet.
Vi laver selvfølelig også et flot design og sætter tingene op for dig...
Flere værter har kontaktet Lone Frost og spurgt hende om hun også kunne lave en lille brochure om deres overnatningssted fordi de syntes Bed and Breakfastguiden er så flot! Og tusinde tak for tilliden og rosen. Det er der kommet
nogle flotte ting ud af - og muligheden skal derfor gives til alle værter. Vi har talt med vores trykkeri og har fået
nogle rigtig gode trykpriser på brochurer. Ring til Lone Frost på 40 74 73 43 og hør mere.
Oplevelsespakker - en NYHED på vores site - se vedhæftede - eller rekvirer vores informationsbrochure.
Ring til Lone Frost på 40 74 73 43 eller send en mail på lone@frostreklame.dk - og hør mere.

Annoncepriser og information 2017/2018 • www.bedandbreakfastguide.dk
Ingen bindingstid

Ingen abonnement

Vi kontakter dig hvert år

Specialpriser for private overnatningssteder:
1

Internetportal 2017
949 Kr. *) ex moms

Nr. 1 på Google

Du deltager sammen med vores 675
andre værter på internetportalen i
resten af året 2017. Første gang du
tilmelder dig, er prisen 80 kr. pr. måned,
som faktureres forud for resten af året.
Året efter faktureres du for et fuldt
kalenderår - såfremt du ønsker at
fortsætte - når vi kontakter dig.

*) Hertil tillægges oprettelsesgebyr 499 kr.
det første år.

3

Landsdækkende
BED AND BREAKFAST ÅLØKKE

Lone Frost - Åløkkevej 60 - Aunslev - 5800 Nyborg
Tlf. +45 40 74 73 43
lone@frostreklame.dk
01.01.-31.12.
Priser fra - Prices from
www.bedandbreakfast-aaloekke.dk
Single: 550 kr - Double: 699 kr - Fam: 1200 kr - Apt: 980 kr
Nyetablerede værelser og lejlighed på firlænget smuk og hyggelig
bondegård med plads til heste. God og glad service.
Newly decorated rooms and apartment. Quadrangle yard, beautiful and
cozy farmhouse with room for horses. Nice and happy service.

Internetportal
og trykt guide - 2018
1.499 Kr. *) ex moms

Du deltager sammen med vores 675
andre værter på internetportalen 2018
og i vores trykte guide 2018 - der i 2017
udkom i 31.000 eksemplarer. Den trykte guide distribueres til alle vore værter,
samt tilbydes alle Danmarks turistkontorer. Du får din egen 1/3-dels sides annonce sammen med
588 andre danske værter. Vælger du, at deltage i Bonuspakke 3
sparer du oprettelsesgebyret på 499 kr. og får en bonusgave på
199 kr. i forhold til normalprisen. Når aftalen udløber, kan du frit
vælge, hvilke produkter du ønsker deltagelse i - såfremt du ønsker
at fortsætte - når vi kontakter dig.
Du sparer i alt 698 kr.
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Tilmelding

Nr. 1 på Google
BED AND BREAKFAST ÅLØKKE

Lone Frost - Åløkkevej 60 - Aunslev - 5800 Nyborg
Tlf. +45 40 74 73 43
lone@frostreklame.dk
01.01.-31.12.
Priser fra - Prices from
www.bedandbreakfast-aaloekke.dk
Single: 550 kr - Double: 699 kr - Fam: 1200 kr - Apt: 980 kr
Nyetablerede værelser og lejlighed på firlænget smuk og hyggelig
bondegård med plads til heste. God og glad service.
Newly decorated rooms and apartment. Quadrangle yard, beautiful and
cozy farmhouse with room for horses. Nice and happy service.

Internetportal 2017 og
2018 og trykt guide 2018
2.448 Kr. *) ex moms

Du deltager sammen med vores 675
andre værter på internetportalen og
i vores trykte guide - 2018 - der i 2017
udkom i 31.000 eksemplarer. Den
trykte guide distribueres til alle vore
værter, samt tilbydes alle Danmarks
turistkontorer. Du får din egen 1/3-dels sides annonce sammen
med 588 andre danske værter. Vælger du, at deltage i Bonuspakke
2 sparer du oprettelsesgebyret på 499 kr. og får en bonusgave på
199 kr. i forhold til normalprisen. Året efter kan du frit vælge, hvilke
produkter du ønsker deltagelse i - såfremt du ønsker at fortsætte når vi kontakter dig.
Du sparer i alt 698 kr.
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Nr. 1 på Google
BED AND BREAKFAST ÅLØKKE

Lone Frost - Åløkkevej 60 - Aunslev - 5800 Nyborg
Tlf. +45 40 74 73 43
lone@frostreklame.dk
01.01.-31.12.
Priser fra - Prices from
www.bedandbreakfast-aaloekke.dk
Single: 550 kr - Double: 699 kr - Fam: 1200 kr - Apt: 980 kr
Nyetablerede værelser og lejlighed på firlænget smuk og hyggelig
bondegård med plads til heste. God og glad service.
Newly decorated rooms and apartment. Quadrangle yard, beautiful and
cozy farmhouse with room for horses. Nice and happy service.

Internetportal og trykt
guide i 2 år - 2018 og 2019
2.773 Kr. *) ex moms

Du deltager sammen med vores 675 an
dre værter på internetportalen i vores
trykte guide - der i 2017 udkom i 31.000
eksemplarer - i 2018 og 2019. Den trykte
guide distribueres til alle vore værter, samt
tilbydes alle Danmarks turistkontorer. Du
får din egen 1/3-dels sides annonce sammen med 588 andre danske
værter. Vælger du, at deltage i Bonuspakke 4 sparer du oprettelsesgebyret på 499 kr. og får en bonusgave på 398 kr. i forhold til normalprisen - og får en ekstra bonusgave på 15% - 225 kr. Når aftalen udløber, kan
du frit vælge, hvilke produkter du ønsker deltagelse i - såfremt du ønsker
at fortsætte - når vi kontakter dig.
Du sparer i alt 1.122 kr.
FW
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Denne prisliste er gældende fra 1. januar 2017 til 31. december 2017

Øvrige annoncører:

Pris kr.
6.000
(alle priser er
ekskl. moms)

1/1 side

Høj. 198 mm x br. 101 mm

4.000

1/2 side

Høj. 97 mm x br. 101 mm

Ingen provision på bookning

Høj. 198 mm x br. 48 mm

2.500

1/3 side

Høj. 64 mm x br. 101 mm

1.800

1/4 side

Du kan tilmelde dig via vores hjemmeside: bedandbreakfastguide.dk
under menupunktet Tilmelding fra
1. januar til 15. november 2017. Du kan
få hjælp til tilmelding hvis du, sender
en mail eller ringer til os. Vi hjælper
gratis med at få alt på plads. Har du
ikke computer, sender vi brev pr. post.

Deadline
15. november 2017

Oplag og udgivelse
Anslået 31.000 stk. med én årlig udgi
velse 30. januar 2018. Prisen er inkl.
fællesdistribution til alle værter - 28
eksemplarer - samt alle lokale brochu
rer på Danmarksdistributionen leve
ret gratis på dit overnatningssted.
Guiden tilbydes og leveres gratis til
alle danske turistkontorer, samt nogle
motorvejsstationer.

Betaling BB Værter
Når vi har modtaget din tilmelding
har du altid online adgang til korrektur og godkendelse. Du skal være opmærksom på, at du betaler for opta
gelsen inden den trykte guide ud
kommer. Det er en af årsagerne til, at
vi kan holde priserne på et så lavt niveau. Vi skal ikke bruge energi og
penge på at administrere. Betalingsbetingelserne er 14 dage netto kontant. Alle priser er ekskl. moms.

Annoncerabatter
Rabat ved 2 indrykning er: 10%
Gentagelsesrabat, hvis du bestiller
og betaler for 2 år på én gang: 20%
Øvrige rabatter efter aftale.

Betaling
Høj. 97 mm x br. 48 mm

14 dage netto kontant - altid forud.

Høj. 47 mm x br. 101 mm

1.200

1/8 side

Høj. 47 mm x br. 48 mm

Opslag

2 siders redaktionel omtale, inkl. 3 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 stoffet
er uden relevans for guiden eller for turisterhvervet.

Høj. 198 mm x br. 101 mm x 2

Udgiver:

Lone Frost Reklamebureau ApS
Mellemgade 5 • 5800 Nyborg
Telefon 40 74 73 43
CVR-nummer 18 62 48 42
lone@frostreklame.dk • www.bedandbreakfastguide.dk
www.bedandbreakfast-aaloekke.dk • www.frostreklame.dk

10.000

Annoncemateriale
ikke BB
Pdf-filer, eps-filer eller jpg-filer. Annoncerne leveres beskåret i færdige mål,
som angivet i oversigten. Færdigt materiale leveres i CMYK, 300 ppi uden
beskæring. Ufærdigt materiale herunder skitser, illustrationer, fotos eller bomærker leveres senest to uger før deadline. Ved udarbejdelse af annoncemateriale beregnes kr. 650 pr. time - med
fast tilbud - før arbejdet påbegyndes.

