
EKSTRA

Du har større marketingsbehov og 
har brug for hjælp til design og grafisk 

opsætning. Du skal have en god 
kvalitetsbevidst løsning med fokus på 

design og effektiv marketing.

PRIS

EKSLUSIV

Du har et relativt stort marketingsbehov 
og har brug for hjælp til design og 

grafisk opsætning. Du skal have en 
god løsning med fokus på design og 
effektiv marketing, med fleksibilitet via 

design med time pris.

PRIS

 Redigerbar annonce 
(Arbejdsfil / PDF)

 Billeder (max 3 ialt) i høj opløsning 
(Redigering ikke inkluderet)

 Tekst 
(Korrekt antal ord i forhold til annonce størrelse)

 Logo i høj opløsning 
(Redigering ikke inkluderet)

BASIS 
Du har enkle grafiske 

opsætningsbehov. 
Derfor skal du have en 

effektiv enkel løsning

PRIS

Rubrik og mindre

Kvartside / Dobbel rubrik

Halvside

Helside

Dobbelside

Skæremærker eller beskæring af 
korrekt trykklar format af materiale

350,-

500,-

750,-

1000,-

1600,-

250,-

vi tager dit budskab

formidler historien

med en kreativ løsning

der skaber salgs resulter

ISA Advertising from start to finish PRISLISTE

GRAFISK MATERIALE INDEHOLDER:

 Redigerbar annonce 
(Arbejdsfil / PDF)

 Billeder i høj opløsning 
(Redigering inkluderet)

 Tekst 
(Redigering inkluderet)

 Logo i høj opløsning 
(Redigering inkluderet)

 Redigerbar annonce 
(Arbejdsfil / PDF)

 Billeder i høj opløsning 
(Redigering inkluderet)

 Tekst 
(Redigering inkluderet)

 Logo i høj opløsning 
(Redigering inkluderet)

DESIGN / KORREKTUR AF ANNONCE DESIGN / KORREKTUR AF ANNONCE DESIGN / KORREKTUR 

Rubrik og mindre

Kvartside / Dobbel rubrik

Halvside

Helside

Dobbelside

750,-

900,-

1500,-

2800,-

3500,-

800,-

** Image bank billeder bestilt igennem ISA Advertising er ikke inkluderet i prisen.* Alle priser er eksklusiv moms

På mere tidskrævende jobs, 
kan der tilbydes mængde 
rabat, eventuelt en samlet 
pris. Kontakt ISA Advertising 
på Tlf. 44 22 49 15

Design pr. time
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

OBS: 
Denne pakke kan også 

bruges som en god 
løsning til tilretninger 

af annoncer.

email: materiale@isamedia.dk 
www.isamedia.dk/advertising

44 22 49 15 

Din visuelle identitet er med til at fortælle omverdenen, hvem du er. Dit navn, logo og grafiske udtryk er 
det første, dine potentielle kunder ser, og vi ved jo alle, hvor meget et godt førstehåndsindtryk er værd.ADVERTIS ING

*

Materiale sendes til: 
MATERIALE@ISAMEDIA.DK

ISA Advertising skal have 
MINIMUM 4 HVERDAGE 
før udgivelsesdatoen til at 
udarbejde og færdiggøre annoncer.

Annonceproduktion deadlines 
UNDER 4 HVERDAGE: 
Forespørgsler emailes til 
materiale@isamedia.dk
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