
Reklame i DGI Huset 
 

Vis din virksomhed frem for hundredvis af trafikanter og besøgende hver dag! 

Vores pylon, som er en elektronisk storskærm, står ved et af Vordingborgs travleste 
vejkryds og gør det derfor til et attraktivt sted for reklamer.  

Bliv også set i DGI Husets reception og fitnesscenter, som hver har en storskærm.               
I efteråret 2020 havde DGI Huset mellem 400 og 500 besøgende dagligt. 

Det sikrer stor synlighed, er et godt alternativ til den traditionelle avisannonce og kan 
bruges som supplement til din virksomheds markedsføring. 

 

Eksponering efter dine behov 

Vi tilbyder forskellige muligheder efter dit budget 
og ønske om synlighed.  

Bliv vist på pylonen i 6 sek. hvert minut eller hvert 
andet minut. 
Mulighed for at tilkøbe visning af det samme 
opslag på et udsnit af storskærmen i receptionen, 
som til dagligt bruges til at vise dagens aktiviteter   
i DGI Huset. 

Du kan også blive vist på storskærmen i 
fitnesscenteret i 20 sek. hvert fjerde minut. 
Mulighed for at tilkøbe visning af det samme 
opslag i fuldskærmsstørrelse på storskærmen          
i receptionen. 

 

Vælg mellem 7, 14, 30, 90 eller 180 dage. 

Jo længere tid man køber på flere skærme, desto 
billigere dagspris og fordele.  

Ved køb af 90 eller 180 dage kan man skifte opslag 
en gang per måned og dele betalingen op i to. 

Se de forskellige priser på næste side. 

 

Folkeoplyste foreninger godkendt af Vordingborg 
Kommune betaler halv pris. 

Læs meget mere om specifikationer og gode råd her: 
www.dgihusetvordingborg.dk/priser/vis-din-reklame-i-DGI-huset 

Pylonen og udsnit af skærmen i receptionen 

Fitnesscenter og fuldskærm i receptionen 

Vil du eksponeres mest muligt,    
så kan du gå ALL IN og blive vist 

på alle skærmene. Altså både 
på pylonen, i fitnesscenteret og 
på begge måder i receptionen. 

 



Prisliste 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYLONEN + TILKØB 
7 dage 
6 sek. hvert andet minut 800,- 
6 sek. hvert minut 1.400,- 
14 dage 
6 sek. hvert andet minut 1.400,- 
6 sek. hvert minut 2.600,- 
30 dage 
6 sek. hvert andet minut 2.700,- 
6 sek. hvert minut 5.100,- 
90 dage 
6 sek. hvert andet minut 7.800,- 
6 sek. hvert minut 13.900,- 
180 dage 
6 sek. hvert andet minut 13.900,- 
6 sek. hvert minut 24.900,- 
   

PYLONEN 
7 dage 
6 sek. hvert andet minut 600,- 
6 sek. hvert minut 1.100,- 
14 dage 
6 sek. hvert andet minut 1.100,- 
6 sek. hvert minut 2.100,- 
30 dage 
6 sek. hvert andet minut 2.200,- 
6 sek. hvert minut 4.100,- 
90 dage 
6 sek. hvert andet minut 6.200,- 
6 sek. hvert minut 11.300,- 
180 dage 
6 sek. hvert andet minut 11.300,- 
6 sek. hvert minut 19.900,- 
  

FITNESS  

7 dage 800,- 
14 dage 1.500,- 
30 dage 3.000,- 
90 dage 8.000,- 
180 dage 13.500,- 
    

FITNESS + TILKØB  

7 dage 1.000,- 
14 dage 1.900,- 
30 dage 3.900,- 
90 dage 9.900,- 
180 dage 16.900,- 
    

ALL IN 
7 dage 
6 sek. hvert andet minut 1.300,- 
6 sek. hvert minut 1.800,- 
14 dage 
6 sek. hvert andet minut 2.500,- 
6 sek. hvert minut 3.400,- 
30 dage 
6 sek. hvert andet minut 4.900,- 
6 sek. hvert minut 6.700,- 
90 dage 
6 sek. hvert andet minut 13.300,- 
6 sek. hvert minut 17.900,- 
180 dage 
6 sek. hvert andet minut 22.900,- 
6 sek. hvert minut 29.900,- 
  

Pylonen 6 sek. hvert andet minut 
eller hvert minut. 

Tilkøb 10 sek. hvert andet minut i 
receptionen 

Prisen på ”pylonen+tilkøb” afhænger af  
hvor meget man vil vises på pylonen. 

 

Fitness 20 sek. hvert fjerde minut 

Tilkøb 5 sek. hvert fjerde minut i 
receptionen 

 

ALL IN Alt ovenstående 

Prisen afhænger af hvor meget man vil  
vises på pylonen. 

KONTAKT BOOKING@DGIHUSETVORDINGBORG.DK VED FORESPØRGSEL 


