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bureau

opgaver

GRAFISK PRODUKTION
En visuel identitet. Et grafisk design. Et gennemtænkt layout.
Vores grafiske afdeling mestrer hele paletten. Stort og
småt, både offline og online. Annoncer, brochurer, magasiner,
websider og bannere. Vi står for din samlede grafiske løsning.
Vi har mange års erfaring med grafiske løsninger for
kvalitetsbevidste kunder, og sammen med vores løbende
produktion af magasiner har vi opbygget en viden og et blik
for design, stil og layout, der fungerer optimalt og samtidig
flytter varer ned fra dine hylder.
Koncepter og løsninger der udvikles i tæt samarbejde med
husets it-kapaci-teter, journalister, marketings- og kommunikationsfolk. Det sikrer dig den bedst mulige og gennemtænkte
løsning. Hver gang.

vi sætter ord på
Ord kan skabe tusinde billeder. Vores journalister og

Vi skærer din historie til, så den passer til din virkelighed og til
det medie, den skal fungere i.

DTP

WEB Journalistik
LAYOUT

Slogan

foto

GRAFIK visuel identitet

PRODUKTION

PASSION
KUNSTHÅNDVÆRK

ANNONCER
WEBdesign
banner

Advice

TEKST

budskab.

PORTAL

tryksager

Vi sætter ord på dig, din virksomhed, dit produkt og dit

UNIK DESIGN

Youtube-klip og hjemmesider.

idéudvikling
KREATIVITET

logo

til applikationer, slogans og payoff. Det er radioreklamer,

MAGASINER

Det er statusopdateringer på Facebook, konkurrrencetekster

KOMMUNIKATION

ANALYSE IDé

Tekster er både lange artikler, korte annonce-budskaber,
slagkraftige pressemeddelelser og langvarigt PR-arbejde.

TYPOGRAFI Hjemmeside
FACEBOOK Strategi ONLINE
INTERNET

den flytter varer.

webshop

holdninger, giver nye meninger. Den formidler budskaber og

MODE

Når ord sættes rigtigt sammen, danner de en historie. Den
rigtige historie bevæger sin modtager. Skaber følelser, påvirker

Apps

tekstforfattere ved, hvilken betydning de rigtige ord har.

bureau

Klitgaard
Hjemmeside

opgaver

Corporate Branding
Virksomhedens Identitet

Mathis Værft A/S
Hjemmeside

Det drejer sig om at virksomheden gør sit produkt
til en mærkevare. Forbrugeren kan med sit forbrug
signalere livsstil – eller ønske om livsstil. Der bliver lagt
stor omhu i både æstetiske og emotionelle virkemidler,
så produkterne og budskaberne fremføres i lækkert

Bureauopgaver

indpakket ‘design’, som taler til følelserne.

Grafiker, fotograf, kodning, tekstforfatter eller journalist
Timepris..................................................................................... kr. 995,-

Corporate brandings popularitet er også et udtryk

Strategitimer.........................................................................kr. 1.995,-

for den moderne forbrugers og den moderne

Elevpris....................................................................................... kr. 495,-

medarbejders søgen efter identitet.
Vi har hos Advice mange års erfaring i corporate
branding og kan bl. a. nævne:

Hjemmesider*
Mikro (Max 5 sider).............................................................kr. 4.995,-

Aalborg Lufthavn:

Mini (Cirka 10 sider)............................................................kr. 9.995,-

Logodesign, identitet, magasinproduktion

Medium (Cirka 20 sider)................................................. kr. 19.995,-

og uniformdesign

Large (Cirka 20-40 sider)................................................ kr. 29.995,-

Restaurant Sans
Identitet og markeds-føringsstrategi

Xtra-Large (Cirka 50-60 sider)...................................... kr. 39.995,-

Ørsnes Smykker & Ure:

Xtra-Xtra-Large (Op til 75 sider).................................. kr. 49.995,-

Design af diverse logos til nye smykkedesign, banner

Portaler (Multifunktionssider)...................................... kr. 99.995,-

og annoncer
Annoncer

Banner produktion

Restaurant
Vores
hyggelige
gårdhave og bar
er åben hele
sommeren

Restaurant Sans:

Vi har brunch til kl.14, smørrebrød og frokostretter
sæsonbaseret på lokale råvarer og
klassiske traditioner. Serveres fra 11.00-16.00

Identitet og markeds-føringsstrategi

Fast pris på banner- og annonceproduktion.
(Kun for layout. Omfatter for eksempel ikke fotograf,

Aftenkortet byder på forskellige retter til en god
pris, inspireret af franske
madlavningstraditioner og selvfølgelig
igen med lokale råvarer.
Serveres fra 17.00-22.00

Bakgaards Bageri:

tekstforfatter, udvikling af logo eller kampagner)

SLOTSOPHOLD
i januar og februar

Top Banner................................................................................ kr. 995,-

Kaffe og kage ved ankomst
3-retters middag
Aftenkaffe
Overnatning og morgenmad

Side Banner............................................................................... kr. 995,-

GOURMETOPHOLD

SANS FOR SOMMEREN

Logo-design

Oplevelser på slottet til vinter

Forkæl dig selv hos SANS med
vores månedsmenu.
4 retter for kun kr. 440,-

Kr. 800,- pr. person
(normalpris kr. 895,-)

i januar og februar
Vin og frugt på værelset ved ankomst
4-retters gourmet middag
Aftenkaffe
Overnatning og morgenmad

Baggrund................................................................................kr. 1.495,-

Månedsmenu juni

Kr. 880,- pr. person
(normalpris kr. 1.045,-)

JULEFROKOST

Du kan stadig nå det - Bestil din julefrokost på Dronninglund Slot
Kontakt os for at få lige præcis
den juleoplevelse du ønsker at dele med dine kollegaer, venner eller familie.
Se menu på vores hjemmeside
Eksempelvis julefrokost, all Inclusive, som består af:
Velkomstdrink, serveret forret og slottets store julebuffet
eller 4-retters gourmetmenu
Aftenskaffe/te med julesmåkager, natmad, øl,
vand og vin ad libitum fra kl. 18.00 til 02.00.
Kr. 735,- pr. person ved minimum 16 personer.
(i 2014 er prisen kr. 760,- pr. person)

Kampagne........................................................................fra kr. 1.995,-

Fra 1. november til 31. marts giver vi 20% rabat på Jeres bryllup. Vi sætter fokus
på Jeres ønsker og går gerne den ekstra mil for at Jeres drømme bliver opfyldt.
Derudover samarbejder vi med flere forskellige forretninger som også giver Jer 20%
rabat på bl.a. viselsesringe, brudekjole, herretøj, limousine service og håropsætning.

Far’s dag den 5. juni
Spansk grisefest fredag den 29. juni.

Mellemret: Smørbagte jomfruhummere,
jomfruhummer bisque, jordskokke- creme,
– skum, – chips, dild og kørvel

Levende musik og cocktails på følgende
lørdage:
6. juli, 3. august og 7. september

Dessert: “Rødgrød” friske bær, sukker,
syrlig sirup, brændt hvid chokolade og
fløde

DAGKURSER

annonce produktion

Husk vi har dagkurser med fuld forplejning fra kr. 386,- pr. person.
Læs mere på vores hjemmeside.

Dronninglund Slot · Slotsgade 8 · 9330 Dronninglund · Tlf. 98 84 33 00 · www.dronninglund-slot.dk

1/2-side...................................................................................... kr. 995,-

Dronninglund Slot.indd 1

Mere sommer...

Forret: Dampet issing med ærtepuré,
bacon og skalotteløg

Mellemret: Stegte brisler med friseé
salat, radisse, rød skovsyre og syrnet
fløde
Hovedret: Confiteret perlehøne lår, farseret asparges af sprængt perlehønebryst, sprødt skind, smørstegt blomkål
med saltristede mandler, dild og kørvel.
Serveres med perlehøne jus og stegte
kartofler.

HOLD DIT DRØMMEBRYLLUP PÅ
DRONNINGLUND SLOT OG SPAR 20%

Månedsmenu juli

Forret: Stegte kammuslinger med hytteost, ærter og brunet smør

Hovedret: Bøf af oksefilet med gulerodspuré, stegt gulerod, rødvinssauce,
stegte kartofler og salat

Restaurant Sans
(sidegaden ved Aalborg Teater)
Sankelmarksgade 15
9000 Aalborg
TLF. 72 30 20 22
www.restaurantsans.dk

Dessert: “Koldskål” citron sirup, kys,
kærnemælkssorbet, crumble og vanilje is
Juli + August
Champagne og skaldyr
Hver fredag og lørdag fra kl. 17.00- 22.00
byder vi på champagne og skaldyr.
Du får ½ kg blåmuslinger + ½ kg jomfruhummer + ½ kg krabbeklør + ½ flaske
champagne.
Pris pr. kuvert kun kr. 500,-

Følg med på vores hjemmeside samt
på facebook.
Læs anmeldelse og anbefalinger fra
tilfredse kunder.
Se hvordan du kan blive medlem af
vores test-smager-panel.

Vi skærper dine sanser med attraktive
priser og god musik.

Mandag - onsdag
Torsdag - lørdag

Se mere på www.restaurantsans.dk

...mød os på facebook!

11/11/13 12.36

Sans_opslag.indd 2-3

1/1-side...................................................................................kr. 1.195,-

13/05/13 15:27:11

Henrik Ørsnes smykker & ure
Logo design til nyt smykkedesign

2/1-side...................................................................................kr. 1.495,Vi forestår, på baggrund af godkendt oplæg, produktionen
af banner/annonce. Processen omfatter to korrekturrunder:
Den første, hvor kundens indvendinger og rettelser
gennemføres, omfatter ikke nye idéer. Den anden hvor
banner/annonce skal godkendes endeligt.

Aalborg lufthavn
logo-design

Se øvrige betingelser på www.advice.dk

topbanner

*) Priser er incl. grafisk layout, kodning m.v. Dette
er engangsomkostninger, og der vil ikke være
andre omkostninger forbundet med dette.
Priserne fortæller ikke om hvad siderne kan, idet
der kan kobles en masse funktioner til. Derfor er
priserne kun standardpriser. Du kan se eksempler
på siderne på www.advice.dk. Din side vil blive
produceret i verdens største gratis system, så du
kan altid flytte siden til en anden leverandør.

sidebanner

baggrund

17.00 - 22.00
11.00 - 22.00

bakgaards bageri
logo-design
Aalborg lufthavn
banner til oplysning om det
nye lufthavnsmagasin

FOTO
Vores fotografers kvalitet taler sit eget
tydelige sprog: Vi tror på det gode foto. Et
billede, der lægger nye lag på den samlede
kommunikation. Som fortæller mere,
end det skrevne ord i sig selv. Hvor lyset,
motivet, bevægelsen og beskæringen er
aktive deltagere i den historie, vi fortæller.
Vores fotografer behersker alle
facetter af fotografiet. Fra produktfoto
og modelfotografering, over presseog reportagefoto til det fortællende
portrætbillede. Events, personer,
bygninger, produkter.
Vores fotografer har øje for
virkeligheden… i bedst tænkelig kvalitet.
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Endo rff
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fuhl endo rff

Christian fuhlendorff
født: 15. november 1982
fødeby: Tårnby

fakta

Civilstand: Gift med marianne
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end han er, og så må man opveje hvad man gerne vil - selvom han
også er sindssyg sjov og hurtig. Det er ligesom, at min skole er den
der mere forvirrede impro-stil, og Casper bare er mere sit-komiker.
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Derfor får jeg selvfølgelig nogle hug, når det ikke ligner.
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opgaven på mig. Og jeg er stadig naiv nok til, at jeg tror, at jeg kan

Hvad mener du med, at din vej var anderledes?

klare det. Jeg har arbejdet hårdt, og har fået mulighed for at prøve

Jeg lavede den allerede, da jeg var 25. Jeg troede, at det var meget
lettere, end det faktisk var. Jeg skrev jo bare en dummy på en TV-

Jamen, jeg har lavet andre ting end Casper havde lavet. Han havde

serie. Vi indspillede dummyen – den var pisse sjov. De ti minutters

en masse forskellige ting allerede nu. Jeg følte mig klar til at trække

ikke lavet sindssygt meget. Han havde ikke lavet sin egen TV-serie

dummy vi lavede der, var lige i skabet – det var røvsjovt. Men så

i den professionelle jakke og vise folk, at jeg kan andet end bare at

og sådan nogle ting på det tidspunkt. Og han var stort set færdig

skete der en hel masse med, at der i første sæson var meget af

lave det jeg selv vil. Det der er så fedt ved Tandbørsten er, at det er

med sin stand-up-karriere i midt 90’erne, da han laver Tandbørsten

mig med i komikken, men det forsvandt langsomt i anden sæson,

et format, der passer rundt om i verden, og ikke en verden der bliver

- jeg holder stadigvæk ved. Vi er bare forskellige mennesker. Selv-

fordi det begyndte at blive poleret – vi begyndte at følge reglerne

presset ind i et fast format. Det er sjovt at lave, og det er noget an-

følgelig har vi nogle sider, der ligner hinanden, og det er nok også

for meget. Alle reglerne kvalte mig til sidst, og det kunne jeg også

det end det jeg har lavet før. Det er sjovt at komme ud til så mange

derfor jeg er blevet valgt til det.

mennesker, men jeg ville også have lavet tandbørsten selvom det

Appetize

rg.dk

Karriere: TV-vært og stand-upper

Til gengæld vil jeg til nød sige, at jeg er en stærkere impro-komiker

| 2012
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Civilstand: bor sammen med kæresten
og deres barn mikala på 2 år

ligger bare ikke til Casper at gøre det – det ligger til mig at gøre det.
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titel: stand-up komiker

var på en lille station. Selvfølgelig kan jeg godt lide historien. Jeg

Hvad er det for nogle hug du har fået?

skal være ærlig og sige, at jeg også er en sucker for historier – det

en generel ting tror jeg er, at folk laver en direkte sammenligning

er jeg. Jeg synes det er sjovt, at det er det største der har været før,

imellem mig og Casper. Casper er meget mere sikker i sine replikker

og at jeg så skal prøve at genskabe det. Og jeg vidste godt, at jeg

- de sidder lige i skabet, når han spytter dem ud. Jeg er, også når jeg

skulle have masser af hug – og det var jeg også helt klar på. Og så er

laver standup, en meget mere forvirret komiker, og kan også godt

der mange der spørger mig om, hvordan det er at skulle gå i Casper

sætte ord sammen, der måske ikke hører sammen. Han bander

Christensens fodspor, men jeg har det lidt sådan, at min vej hen til

heller ikke, jeg kommer til at sige sgu og fuck og fanden og sådan

hans fodspor var anderledes, og at min vej væk derfra også vil være

noget. Der er helt sikkert nogen der sidder og tænker, at Casper

anderledes. Og jeg synes, at det er en sjov udfordring.

gjorde det meget bedre, fordi han ikke gjorde som mig, men det

minbyaalborg.dk

se på produktet – første sæson var sjovere end anden sæson. Fra
første sæson til anden sæson skete der bare alt for meget med seerne, så folk kunne ikke stå med. Folk ville hellere se det gamle, og
det kan jeg sgu’ godt forstå, det gamle var mere wacky og underligt. Jeg troede, da jeg startede med at skrive serien, at nu lå verden
for mine fødder, og så opdagede jeg bare, at jeg ikke vidste en skid.
Så jeg tror, at jeg er gået ind til Tandbørsten med mere ydmyghed
– at der er nogle mennesker, der kan noget bedre end mig. Men jeg
er helt sikker på, at jeg vil lave en TV-serie igen, for jeg har lært en
masse, og det ville være åndsvagt bare at smide det ud in the drain,
men idéen er der bare ikke.
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DÉT
SIGER VORES
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Super arrangementet hos BoConcept
– Ros til MinByAalborg og Advice
24/5 2012 afholdte BoConcept en event om indretning. Vi fik rådgivning fra Advice.
De påstod, at vi kunne nå flere end 200% flere gæster, end vores
egen målsætning via MinByAalborg.DK.
Det lykkedes til fulde, og på fire timer var arrangementet overtegnet som beskrevet, og vi måtte melde udsolgt.
Vi har nu fundet formlen og en partner såvel online som i trykte
medier, som vi er glade for at samarbejde med.

Maagaard
Hos Maagaard har tingene gået stærkt fra starten. Efter åbningen
af vores seneste forretning i Aalborg, valgte vi at bruge Appetize
for at brande navnet Maagaard yderligere - og det har i den grad
virket!
Allerede fra dag ét hvor magasinet var på gaden, kunne vi måle
særdeles positive tilbagemeldinger fra folk, som havde læst om os
i Appetize. Vi er tilfredse med den feedback som vi har fået, sammensætningen af de journalistiske indlæg, værdien af de indrykkede annoncer samt ikke mindst måden hele magasinet bliver ”solgt”
på. Særdeles professionelt, fornuftig pris politik og vejledning.

Fuld ros og beundring fra såvel hovedkontoret som os i Skalborg
for effektfuld og professionel service.

Hos Maagaard har vi fundet et magasin som vi allerede nu, har
planlagt et langvarigt samarbejde med, og som vi på det kraftigste
kan anbefale.

Tak!
John Jørgensen
Store manager, BoConcept

Med venlig hilsen
Maagaard Design

Dobbeltside tjente sig hurtigt ind!
Vi fik et godt tilbud fra Kristina fra APPETIZE og slog til.
Vi har naturligvis før annonceret i andre medier men aldrig før i
APPETIZE, og det er vi meget glade for, at vi gjorde nu.
Responsen på annoncen og advertorialen kom straks, idet vi fik
seks nye kunder på én dag som alle henviste til annoncen i APPETIZE.
Vi er meget, meget tilfredse!
De bedste hilsner
Kenza Sko, Aalborg

MinByAalborg var den helt rigtige løsning for os
da vi skulle lave vores wellness arrangement
I løbet af en formiddag var der udsolgt til arrangementet som samtidig blev det største vi nogensinde har haft.
Vi er særdeles tilfredse med den hurtige og professionelle måde
MinByAalborg håndterede kontakten på.
Der er slet ingen tvivl hos os, om at det er MinByAalborg vi kontakter igen, når vi har brug for en samarbejdspartner.
Det kan kun anbefales !!
Nils Rodh
SMC Biler Aalborg

bureau

Kontakt direkte:
Jens
30 100 934
Anders 30 100 930
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