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EH
 Media

Gør virksomheden mere synlig

Besti l en annonce på Ebberup InfoTV
eller kombiner fl ere muligheder i én samlet løsning

•	 Ebberup InfoTV
•	 Web annonce
•	 Hal annonce skilte
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• Der bruges professionelle Phillips HD TV skærme på 55” til visning af Ebberup InfoTV.

• Annoncen vises alle dage fra 06.00-23.00, hele året rundt på begge skærme.

• Der kan bestilles annonce visning af enten 10, 20 eller 30 sekunders varighed.

• Der findes to typer annoncer - A annonce på 1200 x 650 px og B annonce på 400 x 240 px

• Specifik placering af annonce type B er mulig ved bestilling, placering B1 - B4.

• Annoncen laves enten som statisk eller dynamisk billede.

• Annoncen kan tegnes for enten 6, 12 eller 24 måneder,  med fleksibel start og slut dato.

• Inkluderet i prisen er design og opsætning af annoncen.

Ebberup InfoTV
Ebberups to mest sete TV skærme

InfoTV annoncering

Få virksomhedens budskab ud på et fleksibelt og iøjenfaldende medie - med stor effekt.

Med InfoTV placeringen på Ebberups to mest dagligt besøgte steder, Ebberup Hallerne og
Spar Ebberup, er Ebberup InfoTV et perfekt digitalt medie til, at synliggøre virksomheden.

Udsnit af Ebberup InfoTV - med visning af de to typer annoncer.
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Ebberup InfoTV
Ebberups to mest sete TV skærme

Priser

Ved kombinati on af medie løsninger, er ovenstående priser vejledende, kontakt os for pris på samlet løsning.
Alle priser er eksl. moms.

10 sek. 1100,- 1800,- 3000,-

15 sek. 1500,- 2200,- 3800,-

20 sek. 1900,- 2600,- 4800,-

Visning 6 mdr. 12 mdr. 24 mdr.

Annonce A

10 sek. 600,- 1000,- 1600,-

15 sek. 800,- 1200,- 2000,-

20 sek. 1000,- 1400,- 2400,-

Visning 6 mdr. 12 mdr. 24 mdr.

Annonce B

Nedenstående priser er inkluderet design og opsætning af annoncen.

Annonce typer

Tekniske specifi kati on for opsætning af annoncen fi ndes på side 6.
Se også Generelle vilkår på side 8.

Grafi sk billede af Ebberup InfoTV, med de to typer annoncer og samt placering af annonce B1-B4.
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Web annoncer
Annonce på www.ebberuphallerne.dk

Priser

10 sek. 700,- 1000,- 1700,-

Visning 6 mdr. 12 mdr. 24 mdr.

Web annonce

Ved kombinati on af medie løsninger, er priser vejledende, kontakt os for pris på samlet løsning.
Alle priser er eksl. moms.

Design og opsætning af web annoncen er inklusiv.

Der oprett es link ti l valgfri side på virksomhedens 
hjemmeside.

Web annoncer

• Web annoncen vises på Ebberup Hallernes hjemmeside, www.ebberuphallerne.dk.

• Annoncen er placeret i højre side, under Ebberup Hallernes info bokse og vises på alle sider.

• Annoncen vises i 10 sekunder og er en del af rotati ons system, med max. 4 annoncer i hvert system.

• Annoncen er på 300 x 150 px og kan laves som enten et stati sk eller dynamisk billede.

• Annoncen kan tegnes for enten 6, 12 eller 24 måneder, med fl eksibel start og slut dato.

• Inkluderet i prisen er design og opsætning af annoncen.

Tekniske specifi kati on for opsætning af web annoncen fi ndes på side 7.
Se også Generelle vilkår på side 8.

Udsnit af vilkårlig side på Ebberup Hallernes hjemmeside, annonce system ses i højre side.

Forøg virksomhedens digitale ti lstedeværelse på nett et - og ti l en absolut god pris.

Med et web banner/annonce på Ebberup Hallernes hjemmeside, får virksomheden en dedikeret 
placering der vises på samtlige sider med direkte link ti l virksomhedens hjemmeside.
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Hal annonce skilte
Stor synlighed på de bedste pladser i hallerne

Annonce skilte

• Annonce skiltet opsætt es på væggen, i enten Hal 1 eller Hal 2, i Ebberup Hallerne.

• Der kan vælges imellem placering på sidevægge, endevæg ved cafeteria eller endevæg ved kampur.

• Annonce skiltet har en standard størrelse på 2000 x 900 cm (længde/højde) og trykkes på alu plade.

• Annonce skiltet kan tegnes for enten 12, 24 eller 36 måneder, med fl eksibel start og slut dato.

• Inkluderet i prisen er design og opsætning af standard annonce skilte.

Priser

Sidevæg 1200,- 2000,- 3000,-

Ved hal ur 1500,- 2500,- 4000,-

Placering 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr.

Annonce skilt - Hal BVed kombinati on af medie løsninger, er priser vejledende, 
kontakt os for pris på samlet løsning.
Alle priser er eksl. moms.

Design og opsætning af annonce skiltet er inklusiv.

Prisen er delt op i annoncering samt engangsomkostning 
ti l produkti on af skiltet, som er obligatorisk ved første 
gangs besti lling.

Hvor der er stor daglig akti vitet er der også mange mennesker,
og dermed også stor synlighed for virksomhedens budskab.

Ebberup Hallerne har i store perioder af året, mange forskellige akti viteter i begge haller,
specielt i hverdagene, hvor både idrætsforeninger, fi tness, skoler m.fl . er daglige brugere.

Tekniske specifi kati on for opsætning af annonce skiltet fi ndes på side 7.
Se også Generelle vilkår på side 8.

Sidevæg 1500,- 2500,- 3800,-

Ved kampur 1800,- 3100,- 4700,-

Placering 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr.

Annonce skilt - Hal A

Produkti on af standard skilt 1100,-

Opsat annonce skilte i hal 1, der er plads ti l 2 standard skilte på 2000x900 cm, imellem hver søjle.
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Specifikationer

InfoTV Annoncer

Størrelse, opløsning og materiale krav

Generelt
Design og produkt af annoncer til Ebberup InfoTV, bør laves i høj opløslig kvalitet, for bedst mulig visning på TV. 
Desto bedre billede materiale annoncen laves i, desto bedre kvalitet vises annoncen med.

Produktion af Hal skilte skal altid laves af materiale i høj opløsning, da dette er krav ved tryk af skilte.

Design og produktion af web annoncer, kan laves ud fra høj opløslig materiale, men er ikke et krav. Dog opnår man 
altid det bedste resultat, ved brug af bedst mulig kvalitet i billeder.

Info TV annoncer kan designes som enten en statisk eller dynamisk annonce, alt efter mængden af information og 
antal billeder der ønskes i annoncen.

På grund af fil typen, der anvendes til dynamiske annoncer, forringes kvaliteten på de brugte billeder i annoncen.

Størrelse : 1200 x 650 px
Margin : 7 px
Opløsning : 100 - 150 dpi

Annonce A Annonce B

Størrelse : 400 x 240 px
Margin : 6 px
Opløsning : 100 - 150 dpi

* min. 500 kb i fil størrelse.

•	 .eps
•	 .ai
•	 Tryk PDF*
•	 .tiff*
•	 .jpg*

•	 .jpg
•	 .gif
•	 .png
•	 .tiff
•	 PDF

Logo Billeder*
Til design og produktion af annonce, skal virksomhedens logo 
fremsendes elektronisk, i en af de listede fil typer og størrelse.

Ønskes der specifikke billeder i annoncen, skal disse fremsendes 
elektronisk, i en af de listede fil typer og størrelse.

Leverer bestiller selv annonce, skal denne være en færdig
eksekverbar billede fil, efter ovenstående specifikationer.

Fil typer
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Specifikationer
Størrelse, opløsning og materiale krav

Web banner

Hal skilte

Web annonce

Størrelse : 350 x 150 px
Margin : 0 px
Opløsning : 75 - 120 dpi

* min. 500 kb i fil størrelse.

•	 .eps
•	 .ai
•	 Tryk PDF*
•	 .tiff*
•	 .jpg*

•	 .jpg
•	 .gif
•	 .png
•	 .tiff
•	 PDF

Logo Billeder*
Til design og produktion af annonce, skal virksomhedens logo 
fremsendes elektronisk, i en af de listede fil typer og størrelse.

Ønskes der specifikke billeder i annoncen, skal disse fremsendes 
elektronisk, i en af de listede fil typer og størrelse.

Leverer bestiller selv annonce, skal denne være en færdig
eksekverbar billede fil, efter ovenstående specifikationer.

Fil typer

* min. 1000 kb i fil størrelse.

•	 .eps
•	 .ai
•	 Tryk PDF*

•	 .jpg
•	 .tiff
•	 PDF

Logo Billeder*
Til design og produktion af annonce, skal virksomhedens logo 
fremsendes elektronisk, i en af de listede fil typer og størrelse.

Ønskes der specifikke billeder i annoncen, skal disse fremsendes 
elektronisk, i en af de listede fil typer og størrelse.

Leverer bestiller selv annonce, skal denne være en tryk PDF fil,  
klar til trykkeri, efter ovenstående specifikationer.

Fil typer

Web annoncer kan designes som enten en statisk eller dynamisk 
annonce, alt efter mængden af information og antal billeder der 
ønskes i annoncen.

På grund af fil typen, der anvendes til dynamiske annoncer,
forringes kvaliteten på de brugte billeder i annoncen.

Vær opmærksom på begrænset plads, i denne type annonce.

Annonce skilt

Størrelse : 2000 x 900 cm
Margin : 0 cm
Opløsning : 150 - 300 dpi

Annoncer skilte designes som et statisk billede, 
i maximum opløsning, da skiltet produceres på 
trykkeri.

Tekst og billeder bør være i stor størrelse, ligesom 
mængde af billeder og tekst bør begrænses til det 
absolut vigtigste, da skiltet er placeret højt oppe og 
skal kunne læses langt væk fra.
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Generelle vilkår
Bestilling, produktion og ejerskab

Bestilling
Ved bestilling af en eller flere løsninger hos EH Media, fremsendes en mail med bekræftelse på bestillingen.
Her bekræftes pris, tegningsperiode, start dato, fakturerings oplysninger samt oplysninger til bestiller om design og 
produktion af annonce, herunder deadlines.
Bestiller kontaktes efterfølgende på mail, hvor der aftales oplæg til design og produktion af annonce.

Faktura på løsning, fremsendes til bestillers angivne mail, senest 14 dage før start dato på tegningsperioden.
Faktura skal betales senest 8 dage efter modtagelse, herefter sættes løsning klar til drift.

Design	&	produktion
Det påhviler altid bestiller, at fremsende det aftalte materiale elektronisk, herunder virksomhedens logo, før design 
og produktion kan begyndes. Dette så design, produktion og godkendelse af annonce kan ske rettigdigt, i forhold til 
at annonce er klar til drift på den aftalte start dato.

InfoTV annnonce

Design, produktion og godkendelse af InfoTV annonce har en leveringstid på ca. 2 uger.

Ændring af annonce, på tegningsperioder over 12 måneder, kan ske op til 2 gange årligt.
Ved ændringer herudover opkræves gebyr på 300 kr. pr. gang.

Web annnonce

Design, produktion og godkendelse af Web annonce har en leveringstid på ca. 2 uger.

Ændring af annonce, kan ske op til 2 gange årligt. Ved ændringer herudover opkræves gebyr på 300 kr. pr. gang.
Der linkes altid til forside på bestillers hjemmeside, med mindre andet er aftalt.

Annnonce skilt

Design og godkendelse af Annonce skilt har en leveringstid på ca. 2 uger.
Efter godkendelse af design på skilt, er leveringstid på produktion af skilt ca. 3 uger.
Det er ikke muligt af ændre annonce skilt, efter godkendelse.
Eventuelle ændringer betragtes som oprettelse af nyt skilt, med gebyr på 300 kr. i design timer samt omkostning til 
produktion til skilt.

• Virksomhedsnavn
• Virksomhedslogo
• Slogan

• Produkt eller service
• Telefon
• Mail

• Hjemmeside
• Adresse

Annonce indhold

Annoncen laves altid i samarbejde med bestiller, og designes altid med udgangspunkt i enten hjemmeside eller 
tidligere offentliggjort annonce i f.eks. avis, således at der er en visuel sammenhæng.

Herunder er punkter, rangeret efter vigtighed, til min. indhold i annoncen.
Vær dog opmærksom på hvilken størrelse løsning der er bestilt, i forhold til plads og indhold.
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Generelle vilkår
Bestilling, produktion og ejerskab

Ejerskab
Ebberup Hallerne er enten ejer, har rettigheder eller brugsrettighed af al indhold, herunder fysiske, elektroniske, 
design, koder m.m., til Ebberup InfoTV, www.ebberuphallerne.dk samt Ebberup Hallerne som bygninger.

Alle elektroniske annoncer, herunder design og kildemateriale, tilhører Ebberup Hallerne. Annonce og materiale 
må ikke benyttes i andre medier eller sammenhænge, med mindre der er givet skriftlig tilladelse.

Opsatte annonce skilte i hallerne tilhører Ebberup Hallerne i tegningsperioden. Efter endt tegningsperiode, tilhører 
de fysiske annonce skilte bestiller, og skal afhentes senest 1 måned efter endt tegningsperiode.

Afbestilling
Afbestilling af løsning kan ske indtil 14 dage før den aftalte start dato på annoncering.

Er design og produktion af annonce påbegyndt, dvs. at bestiller elektronisk har fremsendt materiale, modtaget ud-
kast på annonce eller har godkendt annonce, fremsendes faktura med gebyr på 300 kr. for påbegyndt design timer.

Efter bestillers godkendelse af annonce skilte, er det herefter ikke muligt at afbestilles dette. Der vil ved afbestilling 
af løsning, foruden ovenstående gebyr, også blive fremsendt faktura på produktion af skilt.

Det er altid bestillers pligt og ansvar, at reagere på fremsendte oplæg og endelig godkendelse af annoncer, indenfor 
de angivne deadlines, således at annonce er klar til drift på den aftalte start dato i tegningsperioden.

Som udgangspunkt, påbegyndes tegningsperioden altid på den aftalte start dato, uanset om annonce er klar til drift 
på den pågældende dato.

Pligt & ansvar

Godkendelse
Inden InfoTV annonce, web annonce og annonce skilt sættes i produktion eller drift, fremsendes der altid et udkast 
elektronisk af annoncen på PDF fil til bestiller, der herefter skriftlig skal godkende annoncen.

Er der ændringer eller rettelser til annoncen, herunder tekst, grafik og billeder, skal dette meddeles skriftligt.

Aktiveringen af annoncen sker først, når denne skriftlige godkendelse er modtaget.

Drift
EH Media sørger for idriftsætning og vedligeholdelse af Info TV annoncer og Web annoncer, samt opsætning og 
drift af Annonce skilt på den bestilte placering i hallerne.

Har bestiller ændringer til placering, funktion eller link, der ikke indebærer ændringer i selve annoncen, skal dette 
ske skriftlig så hurtig som muligt. 


