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Medie
Partner
Fra sommeren 2017 fik midt- og vestjyderne deres helt egen vejrudsigt, som
mange seere havde efterspurgt som deres højeste ønske i en seerundersøgelse.
Vejrudsigten for Midt- og Vestjylland 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.
TV MIDTVEST sender mange populære programmer og på alle tidspunkter 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.
Et Medie Partner samarbejde med TV MIDTVEST er særdeles konkurrencedygtigt,
og slet ikke så dyrt, som du måske tror. Vi har „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
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FAVRSKOV

Kontakt
os i dag
Vi kommer meget gerne til dig
og din virksomhed, og fortæller om fordelene ved et samarbejde med TV MIDTVEST.
Vi kan bl.a. vise hvordan dit
logo og budskab/produkt kan
komme til udtryk - visuelt som
i speak.

TV MIDTVEST

Som annoncør har du nu mulighed for at blive synliggjort
på TV MIDTVEST og dagligt nå
mere end 100.000 seere i hele
Midt- og Vestjylland.

Søren Christiansen
Salgschef

Vi tilbyder din virksomhed at
præsentere Vejret, og endda i
form af ene-annoncør eksklusivitet.

Vejrudsigten - kampagner:
UGEPAKKE - 16 visninger - gns. ca. 19.500,Fordelt i udsendelserne kl. 17.12, 18.20/15 og 22.00
10 SEKUNDERS PRÆSENTATION (1 visning pr. udsendelse)
19.30 PRIME TIME - 14 visninger - gns. ca. 21.000 - 32.000,10 SEKUNDERS PRÆSENTATION (2 visninger pr. udsendelse)

Kontakt:
TV MIDTVEST
Att. Søren Christiansen
Tlf.: 21 31 85 80
Mail: soch@tvsyd.dk

Søvej 2
7500 Holstebro
Telefon 96 12 12 12
www.tvmidtvest .dk

Alle priser er ekskl. moms, speak og grafisk opsætning.

TV MIDTVEST indgår i dag som et selvstændig mediehus i netværket af otte regionalstationer i TV2-familien.
Medievirksomhedens dækningsområde er de gamle Ringkjøbing og Viborg amter, hvis befolkning udgør ca. 520.000 indbyggere.
TV MIDTVEST udsender tv-programmer i såkaldte vinduer på TV2 Danmark og siden 2012 på egen kanal.

