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BASUNEN
BASUNEN er et fagblad som udgives i et samarbejde mellem Dansk Musiker

Forbunds afdelinger i Aarhus, Randers, Djursland, Holstebro, Viborg og Herning. BASUNEN udkommer 4 gange om året i starten af marts, juni, oktober og
december. Bladet udkommer i 1600 eksemplarer. Vi har deadline på materiale
d. 10. febr, 20. maj, 10. sept. og 20. november. Redaktionen varetages af DMF
Århus afdeling.

Hvem læser BASUNEN?

Side 2 eller næstsidste side:
kr. 2500,- ved 4 gange: 2000,-

Bladet udsendes til alle medlemmer af Dansk Musiker Forbund i Midtjylland, samt
bestyrelser og tillidsfolk i alle 32 afdelinger af DMF. Desuden sendes det til en
lang række musikforretninger, biblioteker, presse og medier, arbejdsformidlingskontorer, offentlige kontorer m.v. Basunen kan også læses på nettet i en bladrevenlig version med aktive links til annoncer og artikler.

Hvorfor annoncere i BASUNEN?

Ved at indrykke en annonce i BASUNEN, er det muligt at komme i kontakt med
det professionelle musikliv i Midtjylland til en meget lav pris, idet en 1/4 side
annonce kun koster ca. 17 øre pr. potentiel kunde. 1/1 farveside koster kun fra
kr. 1.33,- pr. modtager. Prøv at sammenligne det med prisen for at udsende et
nyhedsbrev med det danske postvæsen.

1/1 side 26 cm x 19 cm
kr. 2500,- ved 4 gange: 2000,-

1/4 side 12,5 cm x 9,2 cm
kr. 800,- ved 4 gange: 600,-

1/4 side sort/hvid 12,5 cm x 9,2 cm
kr. 400,- ved 4 gange: 250,-

1/8 side farve 6,2 x 9,2 cm
kr. 350,- ved 4 gange: 250,-

1/8 side sort/hvid 6,2 x 9,2 cm
kr. 250,- ved 4 gange: 150,-

1/2 side 12,5 cm x 19 cm
kr. 1500,- ved 4 gange: 1000,-

1/4 side sorthvid 6,2 x 19 cm
kr. 400,- ved 4 gange: 250,-

Kontakt os for yderligere oplysninger om en konkurrencedygtig annoncemulighed.
Kontoret har åbent:
mandag: 10 - 18 og
tirsdag - fredag: 10 - 14.
Vi kan nåes hele døgnet på: aarhus@dmf.dk

1/8 side sort/hvid 3,1 x 19 cm
kr. 250,- ved 4 gange: 150,-

Annonce med tryk til kant:

Side 2 eller næstsidste side: 29 cm x 21 cm (Skal leveres med 3 mm overmål til beskæring)
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