
ANNONCERING HOS 
VISITODENSE 2022

Oven på en fantastisk sommer i Odenseansk turisme med publikumsre-
korder på attraktionerne og historisk gode overnatningstal og værelses-
priser, begynder vi nu at kigge fremad mod næste år.

I 2022 udgiver vi igen den tresprogede (DK/GB/DE) bybrochure i et handy 
A5 format med informationer om attraktioner, hoteller, nye tiltag etc. 
samt inspiration til byens gæster om bl.a. det nye H.C. Andersen museum, 
byens historie, byhygge, gastronomi og udflugter til resten af Fyn. 
Bybrochurerne bliver distribueret til alle landets turistbureauer, udvalg-
te motorvejsstop og supermarkeder samt de mange lokale attraktioner 
og overnatningssteder. På trods af COVID har der også i år været stor 
interesse for vores bybrochure. 

Vi fremstiller også blokke med bykort i A3 format. Bykortene bliver pri-
mært distribueret lokalt til glæde for byens mange gæster. 
Min kollega Jens kontakter dig snarest for en snak om dine muligheder.

Med venlig hilsen,

VisitOdense



BYBROCHURE - OPLAG 65.000
FORMAT: A5, 80 SIDER 
Bybrochuren vil blive distribueret af FerieDanmark til danske turist-
bureauer og campingpladser,  lokalt på vores overnatningssteder og 
attraktioner, på messer i Danmark og udlandet.
Endvidere distribueres den i forbindelse med såvel danske som interna-
tionale konferencer i Odense.

Tip: brochuren indeholder tekst på dansk, engelsk og tysk, så annoncer med tekst 
kan med fordel gøre det samme (eller som minimum på dansk & engelsk).

1/1 sides annonce: 138 x 200 mm  14.000 kr.
1/2 sides annonce: 138 x 97,5 mm    8.000 kr.
Særplacering: pris efter aftale.

BYKORT - OPLAG  
MIN. 80.000 STK.
FORMAT: A3
 
Stor annonce:  70 x 130 mm  15.600 kr. 
Lille annonce:  70 x 64 mm     9.000 kr.  
 

HUSK

•  Alle formater er bredde x højde.
• Priserne gælder ved levering af færdigt elektronisk    
xmateriale.
• Alle priser er ex. moms.
•  Færdigt annoncemateriale sendes elektronisk til joan@

visitodense.com senest onsdag den 01.12.2021
•  Spørgsmål vedr. annoncering rettes til Jens Greisen på 

jensgreisen@mail.dk eller 20 40 69 47. 
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