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Annoncering
i Greenkeeperen:
Gør det muligt at nå ud til alle beslut
nings
tagere indenfor professionel pleje
af moderne sportsturf. Greenkeeperen
modtages og læses af samtlige golfklubber, chefgreenkeepere, greenkeeperassistenter, golfspillere, baneudvalgsmedlemmer, Landbrugsskoler, AMU-centre,
anlægs-gartnerfirmaer, gartnerskoler, tek
niske skoler, kommuner, amter, stads- og
kommunegartnere, stadioninspektører,
vejformænd, udvalgte arkitekter, ingeniører og biologer m.fl.
Folieindpakning af Greenkeeperen. Greenkeeperen udsendes i folie
indpakning hvilket gør det muligt for
vore annoncører at få indstik med til en
meget ubetydelig merudgift.

1/1 sides annonce:
178 x 266 mm
210 x 297 mm + 3 mm beskæring

6.295,-

2 sider annoncer:
6.295,+ 6.295,12.590,rabat
3.148,Pris
9.442,-

For annonce opslag gives

50 % rabat
til side 2

NYT: Annonce dobbeltopslag
178 x 266 mm
210 x 297 mm + 3 mm beskæring

9.442,-

Udgivelser 2017
Nr. 1:
Udgivelse: Ultimo marts
Deadline: 28. februar
Nr. 2:
Udgivelse: Ultimo juni
Deadline: 30. maj

1/2 sides annoncer:
85 x 266 mm
178 x 131 mm

3.775,-

Nr. 3:
Udgivelse: Ultimo september
Deadline: 29. august
1/4 sides annoncer:
85 x 131 mm

Nr. 4:
Udgivelse: Medio december
Deadline: 21. november

178 x 60 mm

2.830,-

Firmaguide:
Firmaguiden er et praktisk opslagsværk, når der skal kontaktes en professionel leverandør
indenfor pleje og vedligeholdelse af grønne arealer.
Guiden indeholder: Firmalogo, firmanavn, kontaktperson, produktbeskrivelse og formål.

annonceekspedition
Danish Greenkeepers Association
Kirkedalsvej 6 · DK-8732 Hovedgård
Tlf.: +45 75 66 28 00 · dgf@greenkeeper.dk

25 mm høj (4 indrykninger)
30 mm høj (4 indrykninger)

2.095,2.389,-

Greenkeeperen modtages og læses af:
Samtlige golfklubber, chefgreenkeepere, greenkeeperassistenter, golfspillere, baneudvalgsmedlemmer, Landbrugsskoler, AMU-centre, anlægs-gartnerfirmaer, gartnerskoler, tekniske skoler, kommuner, amter, stadsog kommunegartnere, stadioninspektører, vejformænd, udvalgte arkitekter, ingeniører og biologer m.fl.

