
Information vedr. infoskærmene 

Priser: 

 

 Visning i 14 dage (2 uger):  200,- 

 Produktion af opslag:    250,- 

Nu har I muligheden for at få lagt jeres arrangement op på de nye info-

skærme på hhv. Branden og Fur. 

 

Infoskærmen på Branden er opstillet i Landzone med tilladelse fra Natur-

styrelsen, dog med den betingelse at der ikke vises kommercielle opslag. 

 

Opslag med informationer om kommende arrangementer (dog uden angi-

velse af priser) vil blive bragt på begge infoskærme. 

 

Opslag af kommerciel karakter, f.eks. vedr. salg af produkter, tilbud mv. 

vil kun blive vist på infoskærmen på Fur. 

 

Antal visninger anhænger af hvor mange opslag der er booket i perioden. 

 

Visninger foregår døgnet rundt. 

 

Såfremt der er driftsforstyrrelser på færgen eller lignende situationer, vil 

alle andre opslag midlertidig blive sat til side, indtil den opståede situati-

on er afviklet. 

Kontakt: 

 

Vedr. opslag på infoskærmene, kontakt Brian Pedersen v. Fursund Turist-

information. Tlf.: 97593053 E-mail: info@visitfur.dk 

Se betingelser mv. på næste side... 



Få dit arrangement vist på infoskærmene 

Hvis du selv vil producere opslaget: 

 

 Pixels: 160 x 256 (b x h) 

 Opløsning: 72 dpi 

 Indsendes som billedfil i formater som .jpg, .png osv. 

 Farver: RGB 

 Afsender er ansvarlig for at have rettigheder til evt. billedmateriale. 

 Deadline: 15 hverdage før start af visning 

 Indsendes på mail: info@visitfur.dk 

Hvis vi skal producere opslaget: 

 

 Overskrift 

 Underoverskrift 

 Dato of tid for arrangementet 

 Evt. billede 

 Afsender er ansvarlig for at have rettigheder til brug herfor. 

 Deadline: 15 hverdage før start af visning 

 Indsendes på mail: info@visitfur.dk 

Anbefalinger: 

 

 Korte og enkelte budskaber 

 Brug stor skriftstørrelse 

 Vælg skrifttype med omhu 

 Lys tekst er god på mørk baggrund 

 Anvend gerne kontrastfarver 

 Undgå helst hvis baggrund. Den hvide farve lyser kraftigt op og teksten vil bli-

ve utydelig. 

 Henvis gerne til en hjemmeside med flere informationer 


