
Medieinformation
Fanø Guiden 2021

Casa Grafika overtager Fanø Guiden
Kære annoncør, I mange år er Fanø Guiden blevet udgivet af Turistforeningen, der nu hedder Markedsføring 
Fanø. Siden 2017 har Casa Grafika stået for design, trykning og annoncetegning til guiden. Det har bestyrelsen i 
Markedsføring Fanø været meget tilfredse med og det har derfor været naturligt at give hele opgaven videre til 
Casa Grafika. Det vil derfor fremover også være Casa Grafika, der sender regninger for annonceplads i guiden 2021.

”Jeg er glad for at Markedsføring Fanø har vist mig den tillid at overdrage Fanø Guiden til Casa Grafika” siger 
Carlos Flórez og tilføjer ” Fanø guiden har i mange år været det vigtigste værktøj for øens gæster, når de skal 
informere sig om de mange tilbud. Det er min intention at videreudvikle guiden, så den også fremover vil være 
relevant for både gæster og annoncører. Det har derfor også vigtigt for mig at Markedsføring Fanø også i fremtiden 
er en samarbejdspartner, som jeg kan bruge som sparringpartner i forhold til indholdet af guiden”. 

Den fungerer som en håndbog for vores gæster. Fanø guiden er også et vigtigt markedsføringsredskab for 
at annoncørerne få besøg af gæster mens de er på Fanø. 40.000 guider udleveres via overnatningssteder, 
turistbureau og lignende.
 
Layout og indhold:
Guiden bliver igen i A 5 format.
Der laves 3 særskilte sprogversioner på dansk, tysk og engelsk.
Guiden opdeles geografisk. 
Minimum 50% af indholdet i guiden vil være redaktionelt indhold.

Annoncer:
5 forskellige moduler: opslag (2 sider), 1/1 side, ½ side, ¼ side og rubrikannonce.
Layoutmæssige integrering af annoncesider og redaktionelle sider. Dette for at skabe en overskuelig og rolig 
opbygning af annoncesiderne og samtidig øge både informationsværdi og læsevenlighed.

Der er også mulighed for at tegne annonce i vores aktivitetskalender ”Det Sker”, som udkommer i en 
trykt udgave i maj, juni, juli, august, september og oktober.

Ved samtidig tegning af den samme annonce i både Fanø Guide og ”Det Sker” er der 25% rabat på 
annoncen i ”Det Sker”.
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Distribution:
40.000 eksemplarer uddeles via overnatningssteder, turistbureauet og inforummene i Nordby og Sønderho. 
Annoncører har også mulighed for i et vist omfang at få guider til egen distribution.

Eksempler på annoncestørrelser
Hel side:  21 cm. høj x 14,8 bred cm. 
Halv side:  14,8 cm. bred x 10,4 cm. høj
Kvart side:  7,3 cm. bred x 10,4 cm. høj
Små/rubrikannonce: 5,8 cm. bred x 3,4 cm. høj (skal IKKE have skæremærker eller beskæring)
VIGTIGT: PDF FILER TIL HELE, HALVE OG KVART SIDER SKAL HAVE SKÆREMÆRKER PLUS 3 MM. BESKÆRING!!

    Fanø Guide  Det Sker
Opslag (2 sider)  23.550,- ex. moms ikke muligt
Helside   14.700,- ex. moms 10.000,- ex. moms
Halvside   7.650,- ex. moms 5.295,- ex. moms
Kvartside   4.700,- ex. moms  2.950,- ex. moms
Rubrik   1.200,- ex. moms 1.200,- ex. moms

Medlemmer af Markedsføring Fanø få 15% rabat, dvs. at priser er ca. det samme som i Fanø 
Guide 2020.

Ved samtidig tegning af den samme annonce i både Fanø Guide og ”Det Sker” er der 25% 
rabat på annoncen i ”Det Sker”
Priser er ved aflevering af trykklar PDF fil (høj opløsning).

Har kunden behov for hjælp til opsætning af annonce vil Casa Grafika gøre det og kunden vil blive faktureret 
separat. Priser er:

Opsætning til en hel side:  900,- ex. moms
Opsætning til en halv side:  750,- ex. moms
Opsætning til en kvart side:  575,- ex. moms
Opsætning til rubrikannonce:  400,- ex. moms
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