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V2/FYN er din mulighed for at komme i kontakt med
beslutningstagere i din målgruppe, såvel B2B som
private. Vi kender dine udfordringer som annoncør, og
rådgiver om valg af effektive platforme og sammensætning af
spændende kampagner.

Kontakt
os i dag
Vi kommer meget gerne til dig
og din virksomhed, og fortæller
om fordelene ved et samarbejde
med TV2/FYN.
Vi kan bl.a. vise hvordan dit logo
og budskab/produkt kan komme
til udtryk – visuelt såvel som i
speak.
Du er velkomme til at
kontakte os på telefon
2131 8580.
Eller send en mail til:
soch@tvsyd.dk

TV2/FYN sender mange populære programmer og på flere
interessante tider af døgnet. Der er generelt meget høje seertal,
som i væsentlig grad bevirker at netop DIN virksomhed bliver set
af mange potentielle kunder eller samarbejdspartnere.
Spørg bare om prisen; et Medie Partner samarbejde med TV2/
FYN er særdeles konkurrencedygtigt, og slet ikke så dyrt, som
du måske tror. Vi har program sponsorater og f.eks. ”ugepakker”, der også passer til dit budget. Geografisk er der ingen
begrænsninger – dit budskab når ud i ethvert hjørne af regionen!
Vi glæder os til at høre fra dig!
Med venlig hilsen
TV2/FYN

Søren Christiansen
SALGSCHEF

Vejrudsigten - kampagner:
BLANDET UGEPAKKE

Olfert Fischers Vej 31 • 5220 Odense SØ

www.tv2fyn.dk

- 16 visninger - gns. ca. kr. 12.500,- pr. uge.
Fordelt i udsendelserne kl. 17.12, 18.20/15 og 22.00
10 SEKUNDERS PRÆSENTATION (1 visning pr. udsendelse)

19.30 PRIME TIME PAKKEN

- 14 visninger - gns. ca. kr. 14.000 - 21.000,- pr. uge.
10 SEKUNDERS PRÆSENTATION (2 visninger pr. udsendelse)
Alle priser er ekskl. moms, speak og grafisk opsætning.

Mød TV2 Fyn på facebook og twitter
eller hent vores app til smartphone

