Opdateret marts 2021

Retningslinjer
Lidt om Infotavlerne

Haderslev Kommune har otte infostandere ved indfaldsvejene til kommunen. Fem i Haderslev, to i Vojens og en i Gram.
Tavlerne oplyser om kulturelle events, forenings-, turist- og handelsaktiviteter.

Hvem kan benytte infotavlerne

Foreninger og kulturelle arrangører kan købe annoncer til tavlerne, så længe borgere, turister og gæster kan deltage i
arrangementerne. Tavlerne kan også informere om uddannelsesmæssige aktiviteter og kampagner fra kommunen. Alle
annoncerede arrangementer skal foregå i kommunen eller have tilknytning til Haderslev Kommune.
Vi kan desværre ikke annoncere indvielser, generalforsamlinger, mødeinformationer, sæsonstart på sport, gudstjenester,
private loppemarkeder, landsindsamlinger, og rejsegilder.
Vi forbeholder os ret til at fravælge spots, som indeholder stødende billeder eller tekst, politiske eller religiøse budskaber
eller strider mod ovennævnte retningslinjer.

Et godt spot

Her er et par råd om, hvad et godt spot er på en infotavle.
– Informationen skal være kort og væsentlig, fordi den bliver læst i forbifarten på få sekunder.
– Væsentlig information er HVAD skal der ske, HVOR foregår det og HVORNÅR.
– Tilføj gerne en webadresse, så man kan finde mere information. Den må ikke forstyrre den grafiske opsætning, og
ikke være for lang – den skal kunne stå på én linje i mindst 12 pkt. skriftstørrelse.
– Undgå en hel hvid baggrund, da det kan blænde bilister i mørke.
– Gør det enkelt, ét foto og én baggrundsfarve.
Lad dig inspirere af nedenstående tidligere viste spots.

Happy
Halloween

Annonce materialet
Filen med annoncen, sendes til:
infotavler@haderslev.dk som en vedhæftet PNG fil i størrelsen 1ϵϮx3ϴϰ
pixels (bredde x højde) med oplysning om CVR.nr. til brug ved fakturering samt ønskede antal uger for visning.
Foreninger og ikke kommercielle arrangører får automatisk to ugers annoncering.
Vi er gerne behjælpelige med den grafiske opsætning, mod betaling af
300 kr. excl. moms pr. spot.
Vi skal have modtaget annonce materialet senest fire uger før arrangementets afholdelse. Hvis vi modtager det senere, kan vi ikke garantere, at
annoncen bliver vist på infotavlerne.

Priser

Spottet vises i 18 sek. pr. gang.
1 uges visning
2 ugers visning
3 mdr. visning (ubegrænset antal spots)
6 mdr. visning (ubegrænset antal spots)
Grafisk opsætning

Arrangementer af samme karakter kan kun vises 4 gange pr. år.
Visning af annoncer på infotavlerne er uden beregning for foreninger
og ikke kommercielle arrangører, dog excl. grafisk arbejde. CVR-nr. afgør
annoncørens status.

Kom til åbent hus
på Bispen
Lørdag den 7. april
Kl. 10-16
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Kontakt

KĂƌů͘:ƵŚů
KoŶƐƵůĞŶƚ

13/9/2018
Haderslev Kommune
Bispen
Direkte telefon: 74 34 77ϯϱ
infotavler@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Damparken i Haderslev
Lørdag 27. oktober
Kl. 16.00 – 19.00
Spots med et godt blikfang

677,00 kr. excl. moms
1.354,00 kr. excl. moms
6.764,00 kr. excl. moms
9.885,00 kr. excl. moms
300,00 kr. excl. moms

En hvid baggrund kan blænde bilisterne, brug i stedet en
baggrundsfarve

