Aktivitetscenter
Koloritten
Markedspladsen 2, Herning

Annoncering i Kolorit avisen.
Få en annonce i Kolorit avisen og støt herved Koloritten.
Avisen ligger til afhentning på Koloritten for alle vores medlemmer og andre interesserede.
Kolorit avisen bliver omdelt 15 steder i byen: Fx i venteværelse hos tandlæge, biblioteket og øvrige annoncører. Kolorit avisen har 5 udgivelser årligt og et årligt oplag på ca. 2500 aviser
Kolorit avisen kan også læses på Kolorittens hjemmeside: www.kolorittenherning.dk
Koloritten er et aktivitetscenter i Herning Kommune, hvor alle over 60 år og førtidspensionister
har mulighed for at komme og gøre deres dage aktive.
Vi har over 700 medlemmer og heraf ca. 130 frivillige, som kommer en eller flere gange om ugen.
Der er mulighed for at vælge mellem mange aktiviteter og gode tilbud, som fylder Koloritten op med:
Aktivitet Fællesskab Trivsel.
Vi kan tilbyde følgende annoncer:
Lille annonce: 3,5 cm x 6 cm:
500 kr.+ moms pr. år (5 udgivelser).
Ved opstart forskudt for januar avisen:

Aftales for 1 år af gangen: januar til januar.
Pris 100 kr.+ moms pr. udgivelse - året ud.

Mellem annonce: 3,5 cm x 9 cm:
700 kr.+ moms pr. år pr. år (5 udgivelser).
Ved opstart forskudt for januar avisen:

Aftales for 1 år af gangen: januar til januar.
Pris 140 kr + moms pr. udgivelse - året ud.

Stor annonce: 7 cm x 9 cm:
900 kr. + moms pr. år pr. år (5 udgivelser).
Ved opstart forskudt for januar avisen:

Tegnes for 1 år af gangen: januar til januar.
Pris 180 kr.+ moms pr avisudgivelse - året ud.

Få en annonce i Kolorit-avisen – Kontakt til nedenstående:
Frivillig:
Henny Præst
tlf. 2089 3793
Frivillig
Ulla Bang:
tlf. 2942 9691
Send din annonce/ logo til:
Kolorittens mail: koloritten@live.dk
Oplys venligst: Størrelse på annonce, firmanavn og Cvr.nr.
I avisen opfordrer vi læserne til:

”Støt vore annoncører - de støtter os”.

Vi håber, at dette har jeres interesse og at I på denne måde har lyst til at støtte Koloritten.
Med venlig hilsen
Kolorittens Sponsorudvalg

Aktivitetscenter
Koloritten
Markedspladsen 2, Herning
Tlf. 9628 5454

Mulighed for en annonce på Kolorittens Infoskærme
Koloritten har 4 infoskærme: 1 ved Informationen og 2 på trappeafsats.
På de 3 info-skærme ved Informationen og på de 2 trappeafsatser vises info-siden hele tiden.
Skærmene bliver set af Kolorittens mange brugere, personale og besøgende på Koloritten.
Kolorittens informationer gives på disse skærme og vi henviser brugerne til at læse på
skærmene. Der opdateres løbende med nyheder og andre aktuelle oplysninger om Koloritten. Kolorittens Cafe menu viser her.
Desuden kan vejrudsigt og landsdækkende nyheder også ses her.
Alt dette betyder, at der er stor fokus på skærmene og der er derfor mange, som også ser
annonce-feltet
Annonce-feltet vises ca. 10 sek. før det skifter til næste.

På skærmen ses også: ”Støt vores annoncører – de støtter os”

På Trappeafsatsen på 1. og 2. sal: Annonce-felt: 14 x 19 cm.

Ved Informationen: Annonce-felt: 15 x 21 cm.

Koloritten er et aktivitetscenter i Herning Kommune, hvor alle over 60 år og førtidspensionister har mulighed for at komme og gøre deres dage aktive.
Vi har godt 800 medlemmer - heraf 130 frivillige, som kommer på Koloritten en eller flere
gange om ugen.
På Koloritten er der mulighed for at vælge mellem mange aktiviteter og gode tilbud, som
fylder huset op med:

Træning

Aktivitet Samvær

Yderligere oplysninger: Kontakt Kolorittens Sponsorudvalg:
Frivillig:
Frivillig:

Henny Præst
Ulla Bang

tlf. 2089 3793
tlf. 2942 9691

Sådan får I en annonce på Kolorittens infoskærm:
Send annoncen til Kolorittens mail: Koloritten@live.dk
Betaling: Pris: 700 kr. + moms/ år.
Oplys venligst: Navn på firma og CVR nr.

Vi håber, at dette har jeres interesse og at I på denne måde har lyst til at støtte
Koloritten.
Med venlig hilsen
Kolorittens Sponsorudvalg

