
Samarbejdet bygger på »noget for noget«. Jo � ere annoncer medlem-
mer indrykker i Ugeavisen Esbjerg, jo større direkte støtte til Esbjerg 
City og jo � ere gratis annoncer, plakater m.v. tilgår Esbjerg City. 
Vi sikrer Esbjerg City en samlende og effektiv markedsføring på print. 
Resultatet er større opmærksomhed og � ere kunder til byen.

Den moderne forbruger 
står for 75% af alt forbrug
Nutidens og fremtidens ægte storforbrugere er de modne danskere 
mellem 40-65 år. Aldersgruppen er vokset op i over� odssamfundet 
fra omkring 1960 og frem. De er vel den første »forbrugs-generation«. 
De er i hvert fald samfundets ægte storforbrugere. De 40-64 årige 
forbruger 285 mio. kr. årligt - det dobbelte af dem under 40 år. Det 
viser ny research fra analysevirksomheden MarkedMinds udarbejdet 
i samarbejde med De Lokale Ugesviser A/S.

Annoncer betaler sig
Data Intelligence, en af Danmarks største analysebureauer speciali-
seret i måling af annonce-effekt, har målt effekten af sociale medier 
i mange år.  Deres database, som er baseret på 600 forskellige 
effektmålinger siger, at ROI (Return of Investment) for sociale medier 
er 0,9, det vil sige at hver gang man investerer 1 krone på sociale 
medier (herunder Facebook), 
vil man kun kunne forvente 
90 øre tilbage i ekstra salg, 
og dermed tabe 10 øre! 
Det samme tal ligger på 
1,9 for lokale ugeaviser 
- så med andre ord er 
lokale ugeaviser meget 
mere effektive i at skabe salg.

SAMARBEJDS
AFTALE 
- om annoncepakker 
for medlemmer af 
Esbjerg City

PAKKE 1:
Du deltager med 4 annoncer i Cityaviser 
og minimum 12 annoncer i Ugeavisen 
Esbjerg til følgende priser:
Kvart side  .....................kr. 2.250,-
Halv side  ......................kr. 3.500,-
Hel side  .........................kr. 5.550,-

PAKKE 2:
Du deltager med minimum 3 annoncer i 
Cityaviser og 8 annoncer i Ugeavisen 
Esbjerg til følgende priser:
Kvart side  .....................kr. 2.750,-
Halv side  .......................kr. 4.500,-
Hel side  .........................kr. 7.500,-

PAKKE 3:
Du deltager med minimum 2 annoncer i 
Cityaviser og 3 annoncer i Ugeavisen 
Esbjerg til følgende priser:
Kvart side  .....................kr. 3.250,-
Halv side  .......................kr. 5.500,-
Hel side  .........................kr. 8.500,-

Alle priser er ex. web- og miljøtillæg, 
moms samt produktion af annoncer. 
Annoncer i Ugeavisen Esbjerg placeres 
i forbindelse med City kampagner. 
Pakkeaftalen er gældende fra 1. januar til 
31. december 2018.

Vi vil sætte  ekstra gang i 
”gaden” med pakke nr.:

Butik:

Underskrift / stempelJa tak! 

Tag fat i din lokale annoncekonsulent. Sammen planlægger i din an-
noncering. Du får en overskuelig og klar medieplan og behøver ikke 
tænke på andet end at betjene dine kunder og få et godt salg.

Følg os her:
  

facebook.com/esbjergcity
      

esbjergcity

Torvet 16, 1. sal • 6700 Esbjerg
Telefon 7513 6500 

info@esbjergcity.dk • www.esbjergcity.dk

LATE NIGHT

- Glæd dig til en traditionsrig event i 
hjertet af Esbjerg, hvor 

rigtig mange mennesker 
dagen igennem mødes til 
oplevelser og fantastiske 

shoppingtilbud!

Kom ind og se de spritnye efterårs tendenser  

den 29. september

SHOPPING
Mere end 200 butikker at komme efter Butikkernehar åbenthelt til kl.
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Første søndag i måneden11-16

Hver lørdag10-16

Hverdage10-18

Åbningstider

retninger • caféer • restauranter • shoppingcentre • varehuse
TILLÆG TIL UGEAVISEN ESBJERG

Følg os her: facebook.com/esbjergcity
     esbjergcity

LALA

- Glæd dig til entraditionsrig event i
hjertet af Esbjergrigtig mange mennesker

dagen igennem mødes til
oplevelser og fantastiskeshoppingtilbud!

ind og se de 
ind og se de 

tendenser  
tendenser  

den den 

SHOPPSHOPPSHOPP

butikker at 

Butikkernehar åbenthelt til kl.

2222222222

Første søndag i måneden11-16

Hver lørdag10-16

Hverdage
Hverdage10-1810-18

Åbningstider

retninger 
retninger 

Torvet 16, 1. sal • 6700 EsbjergTelefon 7513 6500 info@esbjergcity.dk • www.esbjergcity.dk

Følg os her:
  

facebook.com/esbjergcity
      

esbjergcity

200 specialforretninger · caféer · restauranter · shoppingcenter · varehuse

Første 
søndag 

i måneden
11-16

Hver lørdag
10-16

Hverdage
10-18

Åbningstider

shop amok

De Lystige Sømænd
The Erdboys Disney’s Superhelte

Jazzopathics

Det Flyvende 
Kuffertcirkus

Butikkerne holder åbent helt til kl. 

Gæd dig til endnu en traditionsrig event i hjertet af Esbjerg, hvor mere end 30.000 mennesker dagen igennem mødes til fest, farver, 
spændende oplevelser og gode shoppingtilbud!
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Midnatsåbent

&
Fredag den 2. juni

lg os her: facebook.com/esbjergcity

200 specialfor

Hver lørdag
10-16

Hverdage
10-18

Åbningstider

shop amo
shop amo
shop 

De Lystige Sømænd
De Lystige Sømænd
De L

Gæd dig til endnu en traditionshjertet af Esbjerg, hvor mermennesker dagen igennemspændende oplevels

Fr

Følg os her:
  

facebook.com/esbjergcity
  

esbjergcity

PÅSKE

Late Night
200 specialforretninger · Caféer · Restauranter · Shoppingcenter · Varehuse

i Esbjerg City
Onsdag den 12. april
- butikker har åbent helt til kl. 22

Nye
Åbningstider 
fra 10. april

Første 
søndag 

i måneden
11-16

Hver lørdag
10-16

Hverdage
10-18

SHOPPING 
- for hele familien

Kom og smag på foråret 
og gør et godt 

PÅSKE-KUP!

Torvet 16, 1. sal • 6700 Esbjerg
Telefon 7513 6500 

info@esbjergcity.dk • www.esbjergcity.dk

Åbningstider 
i Påsken:

Late Night
Mandag 10.4 

10 - 18
Tirsdag 11.4 

10 - 18
Onsdag 12.4 

10 - 22 
Skærtorsdag
Lukket

Langfredag
Lukket

Påskelørdag
10 - 16

Påskedag
Lukket

2. Påskedag
Lukket

Kl. 19
Koncert med 
Brdr. Olsen 
Mød brødrene Jørgen og Niels ”Noller” Olsen 
på Torvet i Esbjerg City.

Masser af
underholdning
i Esbjerg City
Se programmet

på næste 
side

Tillæg til

PÅSKE

LaLa
PÅ

La
PÅSKE

La
SKE

LateLa

Åbningstider 
i Påsken:

Mandag 10.4 
10 - 18

Langfredag
Lukket

FREDAG DEN 25. NOVEMBER

Torvet 16 1. sal (ved Guldægget)• 6700 Esbjerg • Telefon 7513 6500  • Telefax 7512 1617 • info@esbjergcity.dk • www.esbjergcity.dk

LØRDAG DEN 26. NOVEMBER ÅBENT TIL KL. 16.00

Julen kommer til Esbjerg City

BLACK 
FRIDAY 
NIGHT

Christm
as

JULEMANDEN 

STARTER 
KL. 17.10 FRA 

DOKHAVNEN MED 

FØLGENDE RUTE: 

Nordre Dokkaj 

Dokvej 
Adgangsvejen 

Stormgade 
Strandbygade 

Skolegade 
Kongensgade 

Torvet

22BUTIKKERNE HAR 

ÅBENT TIL KL.

NIGHT

&
ÅRETS
UGEAVIS
2017

Ugeavisernes 
årspris


