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Information vedrørende annoncering i 
Vestsjællands Akvarie- og  
Terrarieklubs klubblad  
 
 
Pragtsmerlingen udkommer 7 gange årligt  
(jan. - feb. - mar. - apr./aug.) + (sept. - okt. - nov./dec.) 
 
Bladet er normalt på 16 A5-sider, og det produceres delvist i farve i laserprint-teknik.  
Bladet, der laves i ca.75 eksemplarer, udsendes til klubbens medlemmer, til bladets annoncører, 
samt til Vestsjællands hovedbiblioteker. 
Bladet udgives også i PDF-format på klubbens hjemmeside: www.vestsj-akvarie-og-terrarieklub.dk
 
På klubbens hjemmeside har annoncørerne i klubbladet deres egen spalte på forsiden med banner og 
link til deres egen hjemmeside eller mailto til deres email-adresse. – Hvis annoncøren er en 
dyrehandel/akvarieforretning, vil den også være at finde under rubrikken Akvarieforretninger på 
vores linkside med omkring 130 links til andre akvarie-/terrarie-interessante sider i både ind- og 
udland. 
 
Bladets papirformat er A5 (148x210 mm) 
Bladets satsformat er 125x180 mm. 
 
Annoncepriser sort/hvid:  Annoncepriser i farve: 
1/1 side 180x125 mm   700 kr. årligt Farvetillæg 30%  =  210  I alt    910 kr. årligt 
1/1 omslagets indersider   900 kr. årligt  Farvetillæg 30%  =  270  I alt 1.170 kr. årligt 
1/1 omslagets bagside 1000 kr. årligt Farvetillæg 30%  =  300  I alt 1.300 kr. årligt 
1/2 side   87x125 mm   350 kr. årligt  Farvetillæg 30%  =  105  I alt    455 kr. årligt 
1/4 side   40x125 mm   200 kr. årligt  Farvetillæg 30%  =    60  I alt    260 kr. årligt 
1/8 side   20x125 mm   150 kr. årligt  Farvetillæg 30%  =    45  I alt    195 kr. årligt 
 
Annoncer tegnes for et år ad gangen. Tegningsperioden er fra 1/1-31/12. Der betales forud. 
Annoncer kan ny-tegnes i hele perioden. Der modregnes i prisen med et fradrag på 1/7 for hver 
manglende udgivelse i det første år. 
Eksempel:  
 ½ side sort/hvid tegnes med virkning fra april. 
 Pris helårligt kr. 350 
 Fradrag: 3/7 af 350 kr. 150 
 I alt for april-dec. kr. 200 
 
Layout og Sats udføres uden beregning. 
 
Færdigmateriale: 
Papiraftryk/print til direkte  ind-scanning 
Billedformater:  .jpg, .tif, .gif, .bmp m.v. i en opløsning på mindst 72 dpi. 
Øvrige formater: .pdf, .eps 

 
 
Venlig hilsen 
Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklub 
v/ sekretær Per Kyllesbech Petersen 
Tlf. 57 61 70 41 – 25 88 33 54 
Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

http://www.vestsj-akvarie-og-terrarieklub.dk/
mailto:per@kyllesbech-petersen.dk

