SYDFALSTER
TURIST- & ERHVERVSFORENING

Fra foreningen
Vi byder velkommen
Hvert år besøger rigtig mange turister
Marielyst – på ferier, vennebesøg eller via
konferencer.
Din virksomhed har mulighed for at
komme i kontakt med de besøgende
gennem fælles markedsføringstiltag
i /(eller med) Sydfalster Turist- &
Erhvervsforenings

markedsføringsprodukter, som alle
er designet til at tiltrække turisternes
opmærksomhed og dermed skabe vækst
og omsætning i Marielyst.

Sydfalster Turist- & Erhvervsforening
(STEF) har hovedfokus på Marielyst
og Sydfalster men samarbejder også
med kommunen og andre aktører, f.eks.
Business LF, om at markedsføre regionen,
tiltrække gæster og udvikle regionen.

Ved at gå sammen med de øvrige aktører
i STEF kan du opnå synergieffekt og få
mere ud af dit markedsføringsbudget
samtidigt med, at du bidrager til at give

du kan bruge STEF’s kanaler for
markedsføring af dit produkt. Nogle tiltag
er nye – andre har vi haft god erfaring

Med venlig hilsen og med ønsket om en
god sæson.
Henrik
Gottfredsen
Janne Tribler
Edvardsen
Formand

mange af dem...

I samarbejde med
På Lolland-Falster mærker man nærværet og nyder
væksten. Det budskab vil vi dele ikke bare med
danskerne, men med hele Europa – og hele verden.
Til det formål har Business LF skabt en branding
manual og udarbejdet et nyt logo, som skal skabe
genkendelighed og være med til at fortælle den gode
historie om livet på Lolland-Falster.
Det eneste, du skal gøre, er, at bruge det.

Danmarks bedste feriedestinationer for
børnefamilier.

SYDFALSTER
TURIST- & ERHVERVSFORENING

Pylontavler
BESKRIVELSE
Information
Turistkontoret
har til huse i er
Vore naboer i Velkomstcentret
Marielyst
Velkomstcenter. Vore
feriehusudlejningsbureauer,
hvilket
naboer
i
Velkomstcentret
er
betyder, at rigtig mange turister kommer
feriehusudlejningsbureauer,
hvilket med
her - endda flere gange i forbindelse
betyder, at rigtig mange turister kommer
nøgleud - aflevering til sommerhuset.
Tilstrømningen er stor også udenfor
højsæsonen, hvor både turister og
Tilstrømningen er stor også udenfor
fastboende aflægger
et besøg
påog
højsæsonen,
hvor både
turister
Turistkontoret.

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.

bliver alt
alt ophængt
ophængt materiale,
materiale, ikke
ikke
Derfor bliver
godkendt af STEF.,
STEF.,fjernes
fjernetuden
udenvarsel
varsel
Levering af annoncemateriale
Du skal levere reklamematerialet til
Turistkontoret i Marielyst i et af de
formater beskevet i boksen herunder.

Dette sikrer et ensartet og overskueligt
indtryk...

Turistkontoret.

I samarbejde med
På Lolland-Falster mærker man nærværet og nyder
væksten. Det budskab vil vi dele ikke bare med
danskerne, men med hele Europa – og hele verden.
Til det formål har Business LF skabt en branding
manual og udarbejdet et nyt logo, som skal skabe
genkendelighed og være med til at fortælle den gode
historie om livet på Lolland-Falster.
Det eneste, du skal gøre, er, at bruge det.

Priser
Udstillingsareal i Velkomstcentrets
forhal/fællesreal
Placering

A2/A3

Top

Kr.750
750
kr.

Bund

kr. 650

Begge

KONTAKT INFORMATION

kr. 1.200

Alle priser er eksl. moms

Sydfalster Turist & Erhvervsforening
Att. Martin Liisborg
Mobil: 2678 2202
email: martinliisborg@gmail.com

DER YDES 10% RABAT VED MEDLEMSSKAB AF SYDFALSTER TURIST OG ERHVERVSFORENING

SYDFALSTER
TURIST- & ERHVERVSFORENING

Udstillingsareal
BESKRIVELSE
Beskrivelse
Vore
naboer i Velkomstcentret
er
Turistkontoret
har til huse i Marielyst
Velkomstcenter. Vore naboer
i
feriehusudlejningsbureauer,
hvilket
Velkomstcentret
er feriehusudlejningsbetyder,
at rigtig mange
turister kommer
bureauer,
hvilket
betyder
at rigtig mange
her - endda flere gange i forbindelse
med
nøgleud - og aflevering til sommerhuset.
til sommerhuset.
Tilstrømningen er stor også udenfor
højsæsonen, hvor både turister og
Tilstrømningen er stor også udenfor
fastboende
besøg.
højsæsonen,aflægger
hvor både
turister og

I forhallen sælger vi et areal, hvor du kan
have noget udstillet: der er forskellige
muligheder ud mod glasfacaden.
Opstilling af materiale
Du skal selv opstille det, du vil have på
arealet i forhallen.
Du er forpligtiget til at udstillingsområdet
står præsentabelt i hele perioden.

Alt materieale opstillet i arealet, uden
godkendelse fra STEF fjernes uden varsel
og udgifter forbundet med dette kan blive
faktureret til pågældende person eller
virksomhed.

I samarbejde med
På Lolland-Falster mærker man nærværet og nyder
væksten. Det budskab vil vi dele ikke bare med
danskerne, men med hele Europa – og hele verden.
Til det formål har Business LF skabt en branding
manual og udarbejdet et nyt logo, som skal skabe
genkendelighed og være med til at fortælle den gode
historie om livet på Lolland-Falster.
Det eneste, du skal gøre, er, at bruge det.

Priser
Udstillingsareal i Velkomstcentrets
forhal/fællesreal
Areal(m)

Pr. år

2,5 x 2,5

kr. 2.500

Alle priser er eksl. moms

KONTAKT INFORMATION
Sydfalster Turist & Erhvervsforening
Att. Martin Liisborg
Mobil: 2678 2202
email: martinliisborg@gmail.com

DER YDES 10% RABAT VED MEDLEMSSKAB AF SYDFALSTER TURIST OG ERHVERVSFORENING

SYDFALSTER
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Informationstavler
BESKRIVELSE
Information
Informationstavlerne er placeret
ved
Larsens Bageri
på Marielyst
Torv & Cafe på torvet,
Velkomstcentret, og
ogved
vedsydsyd-og
ognordlige
nordlige
indfaldsveje, hvor der er etableret
etableret
vigepladser.

Selve kortet er det samme som bliver
benyttet i Marielystguiden.
Informationstavlerne opdeles i 3
kategorier:

Der vil være et nummer ud for reklamen
som refererer til et nummer på selve
kortet, så man kan se beliggenheden af
virksomheden/aktiviteten.

Der er som yderligere blikfang opsat en

1.
2.
3.

Materiale
Priserne er ved levering af færdig
annoncemateriale. Ved nyproduktion
tillægges opstartspris på kr. 500

bl.a. er ”INFORMATION” kombineret
med logoet for Marielyst.

Alle erhvervsdrivende inden for kortets
dækningsområde kan købe en plads.

Kort
Praktiske oplysninger
Reklameplads

I samarbejde med
På Lolland-Falster mærker man nærværet og nyder
væksten. Det budskab vil vi dele ikke bare med
danskerne, men med hele Europa – og hele verden.
Til det formål har Business LF skabt en branding
manual og udarbejdet et nyt logo, som skal skabe
genkendelighed og være med til at fortælle den gode
historie om livet på Lolland-Falster.
Det eneste, du skal gøre, er, at bruge det.

KONTAKT INFORMATION
Sydfalster Turist & Erhvervsforening
Att. Martin Liisborg
Mobil: 2678 2202
email: martinliisborg@gmail.com

Priser
Annocering på informationstavler ved
indfaldsvejene til Marielyst samt på torvet.
Format

Pr. år *

Størrelse(mm)

1 modul

kr. 1.250

180 x 167

2 moduler

kr. 2.000

365 x 167

4 moduler

kr. 3.250

365 x 339

Alle priser er eksl. moms
*)Perioden gælder fra Juni, uge 25 tom. Juni, uge 24

DER YDES 10% RABAT VED MEDLEMSSKAB AF SYDFALSTER TURIST OG ERHVERVSFORENING

SYDFALSTER
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Marielyst Guiden
BESKRIVELSE
Beskrivelse
Marielyst Guiden er en meget anvendt
lokalguide om Marielyst, Gedser og
Gedesby, som turisterne sætter stor pris
på.
Et kort over områderne samt en
brancheoversigt giver Marielyst Guiden
turisten et fremragende overblik over
ferieområdets muligheder.
Ydermere fremhæver Guiden det lokale
erhvervsliv, så uanset hvad turisten har

Feriehusejerne får også god gavn
af Guiden pga. alle de praktiske
håndværkerannoncer, som er gode at
have ved hånden, når noget skal laves.
Der er meget stor opbakning til Guiden,
hvilket også forklarer den store succes
hos turisterne og feriehusejerne
Målgruppe
Marielyst Guiden er en lokal gratis
guide til turisten der besøger Marielyst,
Gedesby eller Gedser - kort sagt til alle

som har behov for at have et kort med
oversigt over indkøbsmuligheder og
praktiske oplysninger i området.
Guiden deles også ud på messer i indland
og udland
Format
Der er tre annoncetyper i Marielyst
Guiden.
Oplag : 27.000 stk/år

I samarbejde med
På Lolland-Falster mærker man nærværet og nyder
væksten. Det budskab vil vi dele ikke bare med
danskerne, men med hele Europa – og hele verden.
Til det formål har Business LF skabt en branding
manual og udarbejdet et nyt logo, som skal skabe
genkendelighed og være med til at fortælle den gode
historie om livet på Lolland-Falster.
Det eneste, du skal gøre, er, at bruge det.

Priser
Størrelser samt priser for
annoncering i Marielyst Guiden
Format(mm)

Pr. år

105 xx97
105
97 

kr.
kr. 3.695
3.695

Branche 
Branche

kr.
kr. 550
600

Håndværker
Håndværker 

kr. 650
700
kr.

KONTAKT INFORMATION
Sydfalster Turist & Erhvervsforening
Att. Martin Liisborg
Mobil: 2678 2202
email: martinliisborg@gmail.com

Alle priser er eksl. moms
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SYDFALSTER
TURIST- & ERHVERVSFORENING

Velkomstmappen
BESKRIVELSE
Infomation
Velkomstmappen er, i samarbejde med
erhvervslivet på Marielyst, Sydfalster
Turist- & Erhvervsforenings måde at byde
turisterne velkomne på, og derved styrke
det gode værtskab.
Mapperne fungerer som et omslag,
hvori der ligger en lang række praktiske
informationer og inspirerende materiale
fra vores turismeerhverv på Marielyst.
Dette giver vores gæster alle de

informationer de har brug for, når de skal
ud og opleve hele området.

Vi laver de nærmere aftaler med hver
enkelt partner alt afhængig af behovet.

Målgruppe
Udover at velkomstmapperne bliver
udleveret sammen med nøglen
til sommerhuset, er den ligeledes
tilgængelig i feriecentre, på hoteller og
campingpladser samt i nogle feriehuse.

Levering af annoncemateriale
Ved annoncering i Velkomstmappen skal

pakker (oplyses ved betaling).

Format
I Velkomstmappen er det muligt at lægge alt.

I samarbejde med
På Lolland-Falster mærker man nærværet og nyder
væksten. Det budskab vil vi dele ikke bare med
danskerne, men med hele Europa – og hele verden.
Til det formål har Business LF skabt en branding
manual og udarbejdet et nyt logo, som skal skabe
genkendelighed og være med til at fortælle den gode
historie om livet på Lolland-Falster.
Det eneste, du skal gøre, er, at bruge det.

Priser
Velkomstmappen udleveres af udlejningsbureauer
i Velkomstcentret samt messer m.v.
Pr. år *

Indlæg

kr.kr.7.500
8.500

Oplag

9.000
stk.
8.000
9.500stk
stk.

Alle priser er eksl. moms
*) Perioden løber fra Maj til Maj

KONTAKT INFORMATION
Sydfalster Turist & Erhvervsforening
Att. Martin Liisborg
Mobil: 2678 2202
email: martinliisborg@gmail.com
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SYDFALSTER
TURIST- & ERHVERVSFORENING

SamletSYDFALSTER
prisoversigt
Produkter

TURIST- & ERHVERVSFORENING

Infotavler på Marielyst
A3
A1

Pylontavler

Marielyst Guiden

Samlet prisoversigt
Pr. år

Pr. 6 mdr *

Pr. event **

kr. 1.800

kr. 1.100

kr. 350

kr. 3.600

kr. 2.000

Format

Placering

*) I perioden 1/1 - 30/6 eller 1/7 - 31/12. **) Gældende for max. 30 dage

A2/A3

kr. 750

105 x 97

kr. 3.695

Bund

kr. 650

Branche

kr. 550

Håndværker

kr. 650

kr. 1.200

Produkter

Udstillingsareal
Marielyst
Guiden

Pylontavler
Velkomstmappen

Format

Pr.
Pr. år
år*

Størrelse(mm)
Pr. 6 mdr *

1 modul
A3

1.250
kr. 1.800

1801.100
x 167
kr.

2 moduler
A1

2.000
kr. 3.600

3652.000
x 167
kr.

Pr. event

**

Indlæg

kr. 350

Pr. år

Top

Begge

Informationstavler
Infotavler
på Marielyst

Format

Placering
Pr. år *

A2/A3
Oplag

Areal(m)
Format

Pr. år
år
Pr.

kr. 7.500

8.000
stk
Kr. 750

2,5xx97
2,5
105

kr.
kr.2.500
3.695

*) Perioden løber fra Maj til Maj

*)4I perioden
1/1 - 30/6 kr.
eller3.250
1/7 - 31/12. **) Gældende
for max. 30 dage
moduler
365 x 339

Branche

kr. 600

Håndværker

kr. 700

*)Perioden gælder
uge
25 t.o.m.
gælder fra
fra Juni,
1. maj
t.o.m.
1. majJuni, uge 24
Alle priser er eksl. moms

Informationstavler

Udstillingsareal

Velkomstmappen

Format

Pr. år *

Størrelse(mm)

1 modul

kr. 1.000

180 x 167

2 moduler

kr. 1.750

365 x 167

4 moduler

kr. 3.000

365 x 339

KONTAKT
INFORMATION
*)Perioden gælder fra Juni, uge 25 t.o.m. Juni, uge 24
Sydfalster Turist & Erhvervsforening
Alle priser er eksl. moms
Att. Martin Liisborg
Mobil: 2678 2202
email: martinliisborg@gmail.com

Indlæg

Pr. år *

Oplag

I kr.samarbejde
8.500
9.500 med
stk

*) Perioden løber fra Maj til Maj

Areal(m)

Pr. år

2,5 x 2,5

kr. 2.500

På Lolland-Falster mærker man nærværet og nyder
væksten. Det budskab vil vi dele ikke bare med
danskerne, men med hele Europa – og hele verden.
Til det formål har Business LF skabt en branding
manual og udarbejdet et nyt logo, som skal skabe
genkendelighed og være med til at fortælle den gode
historie om livet på Lolland-Falster.
Det eneste, du skal gøre, er, at bruge det.

I samarbejde med
DER YDES 10% RABAT VED MEDLEMSSKAB AF SYDFALSTER
TURIST OG
ERHVERVSFORENING
På Lolland-Falster
mærker
man nærværet og nyder

KONTAKT INFORMATION
Sydfalster Turist & Erhvervsforening
Att. Martin Liisborg
Mobil: 2678 2202
email: martinliisborg@gmail.com

væksten. Det budskab vil vi dele ikke bare med
danskerne, men med hele Europa – og hele verden.
Til det formål har Business LF skabt en branding
manual og udarbejdet et nyt logo, som skal skabe
genkendelighed og være med til at fortælle den gode
historie om livet på Lolland-Falster.
Det eneste, du skal gøre, er, at bruge det.

DER YDES 10% RABAT VED MEDLEMSSKAB AF SYDFALSTER TURIST OG ERHVERVSFORENING

