Indstik
Indstik i Kristeligt Dagblad

Priser

Følgende priser er pr. indstik

Prisen på indstik er afhængig af format og vægt. Det vil altid
være nødvendigt at drøfte udformningen med os for at finde
den helt rigtige indstiksløsning.
Den totale pris beregnes i forhold til det faktiske oplag.
Ovenstående priser er gældende for alle former for papirindstik.
For indstik over 60 gram beregnes kr. 0,10 pr. ekstra 10 gram.

0-10 gram

Ekskl. moms

Kr. 1,63

11-20 gram

Ekskl. moms

Kr. 1,65

21-30 gram

Ekskl. moms

Kr. 1,67

31-40 gram

Ekskl. moms

Kr. 1,69

41-60 gram

Ekskl. moms

Kr. 1,72

Formater

Afbestilling

Formater, der anbefales, er typisk lukkede kuverter i størrelserne M65, A4 og A5 samt enkeltark i størrelsen A4 falset til A5
og brochurer, foldere eller lignende skal folieres.
Formatet på indstikket skal minimum være 10,5 cm i bredden
og må maximalt være 25 cm i bredden.
Højden må maximalt være 36 cm.
Indeholder indstikket ”fremmede annoncer”, optages det kun
efter forudgående aftale om debiteringsgrad af disse.
Priserne er glædende fra 1. januar 2018. Ret til ændringer
forbeholdes.

Når et indstik er bestilt, er bestilingen bindende.
Såfremt et bestilt indstik annulleres, fakturerer Kristeligt
Dagblad et beløb svarende til 10 % af prisen for indstikket,
såfremt annulleringen sker mere end en måned før den bestilte
dato. Sker annulleringen mindre end en måned før den bestilte
dato, fakturerer Kristeligt Dagblad et beløb svarende til 40 % af
prisen for indstikket.

Indstik i e-avis

Annonce

Forside

Side 2

Sådan fungerer det
Efter at abonnenten har læst side 3, bliver dit budskab vist som
en ekstra side, inden abonnenten har mulighed for at læse
side 4 i e-avisen. Annoncen kan linkes til din hjemmeside eller
hvilken URL, du ønsker.

Side 3

Indstik

Side 4

Pris
Elektronisk indstik

Ekskl. moms

Kr. 2.000

Materiale
Annoncematerialet skal leveres til vandret og lodret visning
samt til normale og højopløsningsskærme som .jpg eller .png
i følgende størrelser: 1536x2048, 2048x1536, 768x1024 og
1024x768. Max. filstørrelse: 20mb.

1536px
x
2048px

2048px
x
1536px

768px
x
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x
768px

