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Prisliste – annoncer i ZoneConnection 2014
1/1 side 4 sp.  .......................175 x 260 ...........................................5.500 kr.
1/1 side til kant ..................210 x 297 (+ 3 mm beskæring) .....5.500 kr.
1/2 side højformat 2 sp. ..85 x 260  .........................................4.000 kr.
1/2 side tværformat .......175 x 126 ...........................................4.000 kr.
1/4 side højformat ..............85 x 126 ...........................................2.500 kr.
1/8 side .......................................85 x 63 .............................................1.500 kr.

Vi giver rabat ved flere indrykninger, og vi har ingen farvetillæg.
Indsend højtopløselige pdf’er til Mette Andersen på adressen: 
redaktion.zoneconnection@gmail.com

Inspirer et  
knivskarpt publikum
HVAD
Bladet er redigeret efter journalis
tiske principper og læses af ildsjæle 
i venteværelser og på nettet, når 
bladet sendes i cirkulation på 
LinkedIn, facebook og andre  
sociale netværk.

Ved du, at du kan annoncere i ZoneConnection, medlemsblad for RAB godkendte zoneterapeuter, massører 
og akupunktører, uddannet på ZoneConnections skoler?

HVORFOR
Vores mission er at brande energi
medicin og holistisk tilgang til 
sundhed gennem vores dygtige 
medlemmer.

HVORDAN
Tag en snak med redaktøren:  
• Mette Andersen: 22 82 15 78 
• redaktion.zoneconnection@gmail.com.
eller ZoneConnections formand:  
• Anette Hansen: 22 91 02 58
• info@zoneconnection.dk

Skal vi hjælpe med det grafiske?
Kontakt os, hvis du ikke før har annonceret eller har brug  
for hjælp til opsætning af din annonce. ZoneConnections 
dygtige grafiker er Sohan Mie Poulsen fra Tao Design, der 
også står bag blade som Nyt Aspekt.

Vil I dele en annonce?
Tiden er inde til at tænke nyt. Måske 
er I flere, der vil dele en annonce-side, 
eksempelvis behandlere i Holbæk 
eller Viborg. Ønsker i et skævt format 
eller en rubrik-annonce?  
Kontakt: 22 82 15 78

Annonce + nyhedsbrev
Hvad siger du til en annonce i bladet 
+ en udsendelse af budskabet til 
medlemmer via ZCT’s intranet. 
Kontakt Dorthe Lambæk: 50 57 10 50 

Den lille præcise
En redaktionel mini-omtale af 
dit arrangement inklusiv 
tydelig faktaboks med tid, sted 
og kontakt-data. Nysgerrig?  
Kontakt: 22 82 15 78

Prøv 
det

TEGN EN ANNONCE


