
Klubbladet ønsker at hjælpe det lokale foreningsliv 
ved at sikre en promovering af klubberne og de 
mange gode historier som er her, hvad enten det 
er sportsligt eller socialt - eller begge dele.

Klubbladet er et initiativ taget af Sponsorsalg 
og bliver finansieret af annonceindtægter fra 
virksomheder, som ønsker at komme i dialog med 
klubbens følgere, herunder medlemmer, familie 
og venner. 

Dine fordele som annoncør

• Annoncering til en lokalorienteret målgruppe 
• Unikke digitale annonceringsmuligheder 
• Valget mellem stærk lokal eksponering 
 eller bred eksponering i flere klubber 
• En lav pris ift. øvrige annonceringsmuligheder

• Annonceringsrapport der sikrer dig en   
 effektmåling af annoncekampagnen

Bliv annoncør i Klubbladet -
få unikke digitale  

muligheder

Klubbladet udgives af:

Pris pr. annonce ex. moms

Bliv annoncør i Klubbladet, kontakt:

Du kan også  

læse på din 

smartphone eller 
tablet

Magasinet 

udkommer online! 

Priser: 1 2 3 4 5 6 7 8
1/1-side 1.150,- 1.035,- 977,5 862,5 805,- 747,5 690,- 575,-

1/2-side 750,- 675,- 637,5 562,5 525,- 487,5 450,- 375,-

1/4-side 450,- 405,- 382,5 337,5 315,- 292,5 270,- 225,-

Udtalelse fra AIA-Tranbjerg
“Klubbladet giver os nogle fantastiske muligheder for at være i tæt 
kontakt med vores mange følgere, herunder medlemmer og disses 
familier, ligesom vi får et produkt, der er meget attraktivt for lokale 
annoncører.”

Johan Søgaard, seniorformand AIA-Tranbjerg

Udtalelse fra Annoncør
“Vi nyder godt af den lokale opmærksomhed, vi får igennem 
annoncering i AIA-Tranbjergs Klubblad. Vi kan se, at potentielle 
kunder booker prøvekørsler direkte igennem Klubbladet, hvilket 
gør, at vores annoncekøb er en god markedsføringsplatform.”

Lone Østergaard, eftermarkedschef Uggerhøj Aarhus

Stautrup IF  500 1.200

Klub Medlemmer Forv. læsertal

AIA-Tranbjerg fodbold 650 1.500 

Aabyhøj IF fodbold 650 1.500

Ishockey Klubben Aarhus 300 1.000

Lyseng Håndbold 250 600

Skovbakken Kvindefodbold 300 1.000

Hammel GF 4.000 5.000 

Hjortshøj Egå Håndbold 600 1.500

Kolt-Hasselager IF 650 1.500

Stautrup IF 500 1.200

Michael Lynge - Tlf. 28 58 48 25


