
Att.: Henriette Rohrbeck
Telefon: 23 41 31 17 · E-mail: annoncer@marielyst.dk
www.marielyst.dk

S Y D F A L S T E R
Turist- & Erhvervsforening

Sydfalster Turist- & Erhversforening 
byder velkommen til sæson 2022
Hvert år besøger masser af turister Sydfalster når de holder ferie  
i sommerhus, på campingpladser eller cykelture.
DIN virksomhed har mulighed for at komme i kontakt med områdets 
gæster. 

Her kan du se hvilke muligheder du har for at blive set og dermed give 
turisterne inspiration til at besøge din virksomhed. 

Med venlig hilsen og med ønsket om en god 2022 sæson.

Janne Tribler Edvardsen
Formand

Lokal guide og kort 
over Marielyst og 

omegn på Sydfalster, 
som giver turister 

og feriehusejere 
overblik over såvel 

turistaktører som  
                         det lokale erhvervsliv.
Der er meget stor opbakning til Guiden, 
hvilket også forklarer den store succes hos 
turisterne og feriehusejerne.
Guiden deles også ud på messer i ind- og 
udland.

Der er tre annoncetyper i Marielyst Guiden.
Oplag: 27.000 stk/år

Priser for annoncering i Marielyst Guiden:
Format(mm) 105 x 97
Pr. år kr. 3.900
Branche  kr. 650
Håndværker  kr. 750
Priser er ekskl. moms.

Sammen står vi stærkt!Sammen står vi stærkt!
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Marielyst Guiden

Pylontavler
I Velkomstcentret hvor rigtig mange turister afhenter og afleverer 
sommerhusnøgler, har du mulighed for at reklamere for din 

virksomhed eller aktivitet.
Pylontavlerne er placeret rundt ved indgangspartierne i 

Velkomstcentrets forhal.

Du skal være opmærksom på, at plakaterne skal have det format tilsvarende beskrivelsen 
i boksen herunder. Dette sikrer et ensartet og overskueligt indtryk. Derfor bliver alt 
ophængt materiale, ikke godkendt af STEF., fjernet uden varsel 

Du skal levere reklamematerialet til Turistkontoret i Marielyst i et af de formater beskevet her:
Format A2 eller A3
Pr. år*  kr. 750     *) Perioden løber fra maj til maj. 

Priser er ekskl. moms

Marielyst Guiden



Placeret ved Velkomstcentret, på Lupintorvet, ved 
Strandstrøget og ved syd- og nordlige indfaldsveje 
sammen med en fem meter høj flagstang med teksten 
”INFORMATION”.

Informationstavlerne er opdelt i tre:
1. Kort (det samme som i Marielyst Guiden)

2. Praktiske oplysninger
                                  3. Reklameplads

Erhvervsdrivende inden for kortets dækningsområde kan købe en reklameplads.

Priser for annoncering ved levering af færdigt annoncemateriale:

Format 1 modul
Størrelse (mm) 180 x 167 
Pr. år*  kr. 1.350

Priser er ekskl. moms.
Tillæg for nyproduktion kr. 500.

*) Perioden er juni til juni.

Sammen står vi stærkt!Sammen står vi stærkt!

Informations-

tavler

Velkomst-
mapper

I Velkomstmappen kan du, sammen med STEF og andre turistaktører 
byde turister velkommen med praktiske informationer og inspirerende 
materiale til oplevelser i hele området.

Velkomstmapperne bliver udleveret sammen med nøglen til 
sommerhuset, og ligger desuden i feriecentre, på hoteller og campingpladser samt 
i mange private feriehuse. Indhold kan f.eks. være en flyer eller en mindre brochure. 
Dette aftales med hver enkelt partner alt afhængig af behovet.

Levering af annoncemateriale
Ved annoncering i Velkomstmappen skal der afleveres et antal brochurer/flyers til 
foreningens Velkomstmappe (oplyses ved betaling). 

Priser for indlæg i Velkomstmappen:
Format Aftales
Oplag 12.000 stk.
Pr. år*  kr. 10.000     (svarer til 1,20 kr pr. stk)

*) Perioden løber fra maj til maj.  Priser er ekskl. moms

I Velkomstcentret, hvor rigtig mange turister afhenter og 
afleverer sommerhusnøgler, har du mulighed for at lave 
din egen udstilling.

Du opstiller selv din udstilling efter forudgående aftale 
og godkendelse af STEF, og du har pligt til at sørge for at 
udstillingsområdet fremstår præsentabelt i hele perioden.

Priser for udstilling i Velkomstcentret:
Areal (m) 2,5 x 2,5  
Pr. år kr. 2.700
Pris er ekskl. moms.

Udstilling
i

Velkomst-
centret

I Velkomstcentret  står en elektronisk velkomsttavle.

På pylonen kan du informere og inspirere turister med dit budskab som 
kører i rotation med 20 sekunders visning og vises min. 50 gange dagligt.

Format billeder:
Filtype: JPEG eller PNG
Størrelse: 1080 px bred X 1720 px høj

Format video:
Filtype: MP4
Størrelse: 1080 px bred X 1720 px høj
Framerate: 30-60 fps
Bitrate: max 12000 kbps

Priser ved levering af færdigt materiale:

FORENINGER
Periode  Pr. uge  Pr. måned 
Apr - maj  kr. 250  kr. 550
Jun - aug  kr. 300  kr. 800
Sep - okt  kr. 250  kr. 550
Nov - mar  kr. 150  kr. 350

Priser er ekskl. moms.

E-pylon

ERHVERV
Periode  Pr. uge  Pr. måned
Apr - maj  kr. 300  kr. 1.200
Jun - aug  kr. 450  kr. 1.800
Sep - okt  kr. 300  kr. 1.200
Nov - mar  kr. 200  kr. 500

Format 2 moduler 
Størrelse (mm)  365 x 167
Pr. år* kr. 2.160

Format 4 moduler 
Størrelse (mm)  365 x 339
Pr. år* kr. 3.500
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