
ladiescircle.no

SPONSORER
Ønsker din klubb å tjene litt ekstra penger?

Ved å skaffe sponsor til LC-Portalen og Matrikkelen får din klubb halvparten av 
inntektene. Det koster pr. i dag kr 5000,- for en helsides annonse i Matrikkelen  
og i tillegg få logoen på LC-Portalen i ett LC-år. Av disse pengene får da klubben  
kr 2500,- og LCN 2500,- etter at sponsoren har betalt regningen som Landskasserer 
sender ut.

Tenk spesielt på landsdekkende kjeder eller noen som har nettbutikk slik at alle i LCN 
har mulighet til å handle hos den som sponser oss, som da får noe igjen for støtten. 

Forslag til tekst som kan sendes til potensiell sponsor:

Hei Xxx,

Våre medlemmer i Ladies Circle Norge får hvert år en medlemsbok med nyttig info. 
Her selger vi reklameplass til kr. 5000,- for en helside i boken (A6 størrelse) og det 
inkluderer også 1 år med logoen deres på nettsiden vår, med link til din nettside.  
Gratis utforming av annonse kan vi også bistå med om det er aktuelt.

Vi er ca 1000 kjøpesterke damer i alderen 18 - 45 år, spredt over hele Norge, og kan 
være den perfekte arena for dere til å markedsføre deres produkter. Er dette noe som 
kunne vært av interesse for dere?

Mvh 
Xxx

Ta kontakt med weblady@ladiescircle.no hvis du har noen som er interessert.



ANNONSERING
Spesifikasjoner for innlevering av annonse 
Størrelse: A6 stående (148x105 mm + 3 mm utfallende) 
Farger: CMYK (process) 
Bilder i annonsen må ha en oppløsning på 300 dpi 
Format: Høyoppløst PDF med passmerker

Logo til nettsiden 
Høyoppløst jpg/png eller vektorisert fil i eps eller ai format. 

Utforming 
Vi kan hjelpe til med utforming om ønskelig. Gi beskjed i god tid før fristen.

Ferdig annonse eller forespørsler ang. annonse sendes til:  
weblady@ladiescircle.no. 

Frist: 15. august

Eksempel:

modena.no

Kom innom en av butikkene våre og se alt vi har å tilby!

VI REALISERER 
DRØMMER

/modenafliser

ladiescircle.no
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AVTALE OM 
ANNONSERING
Det er herved inngått avtale om å annonsere  
på Ladies Circle Norges nettsider og i Matrikkelen.

 
I avtalen inngår det plassering av logo på nettsiden, med evt. link til nettside/butikk, 
samt en helsides annonse i Matrikkelen.

Annonsen leveres til eller settes opp i samarbeid med LCNs Weblady.  
Annonsering i Matrikkelen og på nettsiden skjer etter spesifikasjoner fra LCN.

Avtalen er gjort mellom:

Ladies Circle nr: _____ Klubbnavn: ____________________

og

Firma:________________________ v/____________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr/Sted: __________  _____________________________________

Dato: ____/____/____

Notater:


