Annoncepriser for Tro & Mission 2020:
Ønsker du at indrykke en annonce i avisen, så kontakt tm@dlm.dk eller 48 20 76 80
Småannoncer:
(kun for private)

Grundpris for 25 ord:
Herefter pr. ord:

kr. 130,00
kr. 6,50

Småannoncer må højst indeholde 50 ord. De bliver sat med omløbende tekst uden
ramme og overskrift, men med fed i indledningen.
Øvrige annoncer:

Grundpris per spaltemillimeter:

(Prisen er ens for farve- og sort/hvid-annoncer)

kr. 10,10

Prisen beregnes som højde i mm x antal spalter x kr. 10,10 (Ex 75 mm x 2 spalter = kr. 1.515)
Tro & Mission er ikke momsregistreret, så priserne er nettopriser.

Spaltebredder:

1 spalte =
2 spalter =
3 spalter =
4 spalter =
5 spalter =
6 spalter =

38,5 mm
82,0 mm
125,5 mm
169,0 mm
212,5 mm
256,0 mm

Højden på annoncen bestemmer annoncøren. (1 hel spalte måler 338 millimeter i
højden.)
Tro & Mission optager kun i meget sjældne tilfælde halv- og helsides annoncer (fx 5- og
6-spaltede eller 3-spaltede i fuld højde) – og kun efter aftale, min. seks uger før
annoncen ønskes bragt.
Gentagelsesrabatter:

Minimum 3 identiske indrykninger:
20 %
Minimum 6 identiske indrykninger:
30 %
Ring og spørg om muligheder ved flere end 6 samtidige og identiske indrykninger

Tillæg:

Det forventes, at annoncer leveres færdig-opsat i pdf- eller jpg-format (cmyk)
(min. 300 dpi (højere, hvis der er meget tekst)).

Pris for evt. opsætning efter aftale –
dog må man forvente en startpris på

kr. 500,-.

Indstik:

Kontakt os for at høre om eventuelle muligheder.

Udgivelse og
Indleveringsfrist:

Tro & Mission udkommer med 22 numre om året, dvs. cirka hver anden fredag
undtagen i sommerperioden.
Der er indleveringsfrist for annoncer tirsdag i ugen før udgivelsen.

Oplag:

2.600.

Annoncepolitik:

Tro & Mission optager annoncer, hvis indhold ikke strider mod avisens redaktionelle
linje.
Der optages ikke annoncer med et partipolitisk indhold, kontaktannoncer eller
indsamlingsannoncer.
Fra andre end LM-virksomheder optages ikke indstik, som rummer girokort, der har som
formål økonomisk at støtte en sag.
Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise enhver annonce og ethvert indstik, hvis
særlige forhold gør sig gældende.

