
50%

Vi ved hvilke 50% der virker 
– med garanti!

AF ALT REKLAME
VIRKER IKKE!

GØR DIN?

LÆS OG VIND!

Markedsføring for kr. 5.000,-
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Bliv lige så godt kørende. 
Audi Q3 privatleasing fra 3.995 kr./md. 

Audi Q3 1.4 TFSI 150 hk fås fra 419.700 kr. ekskl. lev. omk. 3.780 kr. Privatleasingydelsen er inkl. moms, serviceaftale og businesspakke (fuldautomatisk 
2-zonet klimaanlæg, håndfri telefonopkobling via bluetooth med audiostreaming, midterarmlæn foran, sædevarme foran, automatisk nedblændeligt
bakspejl, 4-eget multifunktionslæderrat, førerinformationssystem samt lys- og regnsensor. Værdi: 45.300 kr.). Engangsydelse 30.000 kr.
Løbetid 36 mdr. 20.000 km/år. Etableringsomk. 0 kr. Samlet omk. i perioden 173.820 kr. Forbrug v/bl. kørsel 16,9 km/l. CO2 udslip 137 g/km. 1/2 årlig
grøn ejerafgift 830 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

B

Audi Aalborg
Ny Kærvej 47, 9000 Aalborg, tlf. 7070 1025, www.aalborg.audi.dk

Wing Chair er designet i 1960 og produceret i ganske få eksemplarer. 
Genoptaget i 2006 efter Hans J. Wegner’s originale design.    
Wing Chair i sort Thor læder vejl. pris kr. 40.780,-
Hos os kun kr. 29.900,- i begrænset antal eksemplarer
 

WEGNER100ÅR

WING CHAIR DESIGN:
HANS J. WEGNER

carlhansen.com
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De fleste eksperter siger, at 
”50% af alt reklame er spildt”

Vi siger: ”Vi kan fortælle dig, hvilke 50%, der virker!”  
– og vi er villige til at lade det komme an på en prøve

Det betyder:

•   Vi påtager os ansvaret op til 100% for 
at målsætningen om respons og effekt 
kommer i mål

•   Vi optimerer konstant for at maksimere 
udnyttelsen af dit potentiale

•   Vi inddrager alle nødvendige kanaler 
og platforme, og giver din kampagne 
max power, så succes kan opnås

•   Din forretning kan uden risiko erobre 
nye markedsandele og opnå ekstra 
omsætning

 
Vi har gennemført en række cases og 
udvikler til stadighed løsninger for forskel-
lige brancher med forskellige teknologier.

Faktisk er nogle af vores produkter, så suc-
cesrige, at kunden fortryder at de valgte 
effektgarantien ;-) Naturligvis med et smil.

 
Priser fra kr. 0,-

EFFEKT-GARANTI 
No cuRE No PAy

Er du træt af markedsføring uden resultater?

Vi kan måle alt, og dermed også hvad der 
virker eller ej. Derfor får du en række medie-
løsninger hvor du kan måle overskuddet for 
hver krone du bruger. For nogle produkter er 
vi også villige til at tage risikoen. Det betyder 
ganske enkelt, at du får en garanti for succes.

Rune & Lasse foreslår at du besøger Restaurant SANS på en mandag, tirsdag 
eller onsdag inden den 1. april. 

Hvis du ikke kender SANS, eller det er lang tid siden du har været her sidst, har 
de 2 chefkokke kreeret en lækkerbisken af en bøf med hele menageriet incl. et 
stort glas rødvin til kun kr. 198,-

Der er ikke gået på kompromis med råvarerne, og den 200 gram store ribeye 
serveres med selleripure, smørstegt savojkål, rødvinssauce og stegte kartofler. 

Så spring hjemmekøkkenet over og glæd dig selv og din kæreste eller hele fami-
lien, med et besøg på Restaurant SANS i Sankelmarksgade. 

Vi har prøvesmagt menuen og rødvinen, og giver den vores bedste anbefalinger. 
Det er en ualmindelig god menu til prisen, som du næppe kan fi nde i den kvalitet 
noget andet sted i Aalborg.

Dette attraktive forslag gælder kun i februar og marts måned, 
ligesom der er begrænset plads på mandage, tirsdage og onsdage 
fra kl. 17.00-22.00. Bestil på følgende måde:

 • Ring på 27 27 97 97 – fra kl. 10.00 til 16.00 på alle hverdage

 • Mail til sans@cuizine.dk

 • Bestil online på www.cuizine.dk/sans

 • Scan QR-koden og booke direkte 

Alle der bestiller via CUIZINE på denne måde, deltager samtidig i 
konkurrencen om en 3-retters middag inkl. vinmenu, for 2 personer 
på Restaurant SANS til en værdi af kr. 1.000,-

MERE SANS I HVERDAGEN 

BØF + VIN KUN KR. 198,-

BEGRÆNSEDE PLADSER

Restaurant Sans
(sidegaden ved Aalborg Teater)
Sankelmarksgade 15, Aalborg
www.restaurantsans.dk

SCAN & BOOK
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AALBoRG PANELET 
KENDER DINE KuNDER DIG?

Hvor god er din forretning?  
Ved du det selv?

Det kan du få svar på via vores 
PANEL.DK. Vi har et direkte 
talerør til alle dine kunder. Både 
dem, som kender dig og dem 
du ville ønske kendte dig.

opnå viden om:

•   Hvor står din forretning i.f.t. 
dine konkurrenter?

•   Hvor er dine styrker i de 
forskellige segmenter?

•   Er der myter om din forret-
ning?

•   Hvad skal der til, for at dine 
kunder anbefaler dig?

•   Hvor mange kunder mangler 
du at samle op?

Lær dine ikke-kunder at kende 
og synliggør den rette strategi 
for vækst!

PANEL.DK har kontakt til mere 
end 5.000 voksne forbrugere, 
og garanterer dig en eksakt 
analyse.

 
Priser fra kr. 2.500,-

PoRTALER 
EFFEKTIVE PRæcIsIoNs-mEDIER

ADVICE driver syv forskellige lokale 
portaler med mere end 50.000  
unikke besøgende hver måned 
fordelt på flere platforme. 

Disse passions-portaler opererer på 
forskellige platforme og kanaler for 
at nå målgrupperne eksakt.

Du får:

•   Specifik markedsføring indenfor 
mode, skønhed, gourmet, kultur, 
sport og erhverv samt unge

•   Præcis markedsføring, der kan 
spores og dokumenteres

•   Opdelt efter målgruppernes  
interesser og passioner

•   Effektive præcisions medier  
med effektive priser

•   Redaktionelle såvel som kom-
mercielle formater, der giver din 
markedsføring nye vinkler

 
Priser fra kr. 495,-

Vi kan derfor:

•   Formulere langsigtede  
strategier

•   Rådgive dig og din virksomhed, 
så du er fuldt opdateret i alle 
former for salg og markeds-
føring

•   Producere alle online og offline 
kommunikationsprodukter, fra 
identitet til strategi

•   Lave en medieplan, baseret på 
fakta og fornuft, og ikke fiktion

 
De mest konkurrencedygtige 
priser i Aalborg!

En påstand som vi gerne  
står på mål for.

BuREAu 
sTRATEGI + KREATIVITET

ADVICE arbejder med strategisk 
kommunikation på alle platforme.

 Vores track record omfatter alt fra 
børsnoterede firmaer til de mest 
interessante lokale og regionale 
virksomheder. Vi har 30 års historik 
med alt fra kreativitet til strategi.

Mølleå 2-6, Mølleå Arkaden, 9000 Aalborg · Tlf. 98 12 48 60
www.mortenskro.dk · info@mortenskro.dk

www.facebook.com/mortenskro 

Amuse Bouche:
Rødbedecocktail med gin, samt 

vildttartar med æggeblommecreme

menu:
Rimmet torsk, rødbede-broken gel,  
peberrodmarengs og kørvelkviste

Skilt muslingesuppe med dildolie

Duebryst og confiteret lår med perlebyg “risotto”,  
syltede svampe, rosenkålsblade med bacon/kulvinaigrette 

samt variationer af skorzonerod

Hø-is med nougatine og kaviar

Timm Vladimir er dobbelt vinder af Masterchef på TV3  
– og har høstet en masse flotte anmeldelser på sin  
kogebog. Timm tager bøger med som kan købes og sig-
neres i restauranten.

4 retter med appetitvækker, velkomstdrink og  
vinmenu samt Nespresso-kaffe til afslutning

Pris kr. 998,- Pr. kuvert

Gæstekok:

timm vLADimir
Torsdag den 20. marts kl. 19.00
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WOOFit

Bluetooth højttaler fra SACKit

Se mere på www.sackit.dk

WOOFit er creme de la creme, når det gælder 
lydkvalitet, funktionalisme og smart design.

Forhandlerinfo på www.sackit.dk eller tlf. 96 34 35 10

•  Trådløs via bluetooth. Egnet til iPad, iPod, iPhone, 
pc, Mp3 afspiller, Smartphones og andre enheder 
der indeholder Bluetooth

•  3 timers lyd på en opladning

•  FM radiofunktion

•  Rækkevidde på op til 15 meter

•  Indbygget mikrofon til håndfri telefonsamtaler

 •  Tilslut dit hjemmeanlæg og WOOFit stopper med 
at spille – og du kan nu styre dit anlæg trådløst

9/10
»Hvem kunne tro, at så klar 

og stor en lyd kan komme fra 
så lille en højtaler?«

www.gamereactor.dk

»Du tror ikke på det, 
før du selv har hørt det«

www.mobilsiden.dk

»WOOFit er en lille 
højtaler med en 

KÆMPE lyd«

www.appnyt.dk

iCreate

Group Test
Winner

ÅRETS BEDSTE JULEGAVE!
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BABYSAM A/S
Hobrovej 440 • 9200 Aalborg SV • 98 38 26 44 • Østeraa 4 • 9000 Aalborg • 98137844 • www.babysam.dk

NYHED!

NYHED!

Forårsnyheder hos BabySam
- med sikkerhed og komfort i højsædet!

Stokke® Steps™ Skråstol
• Mild vuggebevægelse
• Passer perfekt med Stokke® Steps™ 
• Flere siddepositioner
• Ergonomisk støtte og komfort til nyfødte

Stokke® Steps™ Stol
• Transformerbare barnestol
• Passer perfekt Stokke® Steps™ Skråstol
• Justerbart Baby Set og valgfri bakke

Fra kr. 1.399,00
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Vejle
Vissingsgade 21, 2.
7100 Vejle
Tel +45 75 338 888
Fax +45 75 353 237

Aarhus
Castenschioldsvej 1
8270 Højbjerg
Tel +45 30 299 822
Fax +45 86 291 291

Foto: Vingsted Hotel og Konferencecenter

Når vi gennem 20 år har valgt denne tegnestue, 
så er det, fordi det, de laver, virker, og processen 
er god. For os er Johannsen Arkitekter en pålidelig 
partner, hvor vi ved, at tingene er færdige til tiden. 
Tegnestuen udfører en eminent projektstyring.

Mette Ravn, adm. dir.
Vingsted Hotel og Konferencecenter

“

www.johannsen-arkitekter.dk

“Det, de laver, virker”
-   Mette Ravn, adm. dir.    

Vingsted Hotel og Konferencecenter

johannsen_arkitekter_appetize_01_2014.indd   1 11/02/14   14.07Klitgaard_225x295_0114.indd   3 14.01.14   11:52Klitgaard_Appetize_MED_LOGO.indd   1 05/02/14   17.25

Gravensgade 21 • 9000 Aalborg  
www.moshimoshimind.dk

Vi tilbyder blide toner, skønne 
dufte, naturlige produkter, og 
lækkert underspillet tøj til 
“after work”, pilates og yoga

Moshi moshi mind blev skabt 
ud fra et ønske om at forandre 
det tempo vi lever i. Vi ville give 
kvinder mulighed for at bevare 
deres balance , når de kommer 
hjem fra et travlt liv

“
ud fra et ønske om at forandre ud fra et ønske om at forandre 
det tempo vi lever i. Vi ville give det tempo vi lever i. Vi ville give 
kvinder mulighed for at bevare kvinder mulighed for at bevare 
deres balance , når de kommer deres balance , når de kommer 
hjem fra et travlt liv
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Implantater | Kosmetisk behandling | Kroner/broer | Plastfyldninger | Tandblegning  Paradentose behandling

TANDLÆGE
MADS KIRKEGAARD

WWW.BOULEVARDEN39.DK

98 13 25 05Scan 
koden

Vi har løsningen!

Det gode smil skal bevares hele livet
  – også hos dig!

annonce_appetize_2014_01.indd   1 11/02/14   14.01

• Operationer med overvågning fra start til slut
• Kikkertoperation - som de eneste i Nordjylland
• Tandbehandling - alt fra tandrens til avancerede indgreb
• Tryghed under ”Den sidste rejse”
• Gratis hvalpeaftener
• Altid gratis tandtjek
…og meget mere
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FAMILIEDYRLÆGERNE · Svenstrup Bane Alle 1 · 9230 Svenstrup · Tlf.: 98 38 10 56 · www.familiedyrlægerne.dk

• Operationer med overvågning fra start til slut
Vi tilbyder bl.a.: 

18
0 

m
od

 E
45

Lige ved afkørsel E45/

afkørsel Svenstrup

 – tryghed for dig og dit dyr

dyrlaegerne_annonce_helside.indd   1 19/11/13   11.46

Restaurant

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

Mandag - onsdag 17.00 - 22.00
Torsdag - lørdag 11.00 - 22.00

...mød os på facebook!

2 slags sild med karrysalat, løg og kapers

 Koldrøget laks med æggestand og citron

Pandestegt fiskefilet med remoulade

Rejer med mayonaise

Kogt medister og sylte med sennep og rødbeder

Lun leverpostej med bacon, svampe og rødbeder

Frikadeller med stuvet hvidkål

Stegt medister, grønlangkål og brunede katofler

Honning og timian glaceret andebryst

Flæskesteg

2 slags oste med kiks og 2 slags tilbehør

Ris à l’amande med kirsebær sauce

Mandelgave
 

Serveres med 2 slags brød og smør

 
Couvert pris kr. 248,-

Tilkøb af drikkevarer ad libitum i 4 timer for kr. 400,-

Julebuffet
Velkomst

Snacks og mousserende vin

Forret
Jomfruhummer og brosme

 Mellemret
Helleflynder, fennikel og trøffel

Hovedret
Oksemørbrad, pommes Anna, sauce bordelaise,  

selleri, svampe og gulerod

Dessert
Triologi af chokolade (mørk-, mælke- og hvidchokolade)

 
Brød og smør.

Hjemmelavet kransekage til kl. 00.00.
Udførlig vejledning medfølger.

 
 Couvert pris kr. 448,-

Bestiller du ud af huset inden 1. december  
giver vi et glas bobler

Nytårsmenu

Levering i Aalborg kr. 30,-

Ud af husetBåde i og ud af huset (min. 12 kuverter)
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100% Aalborg og fakta:

•   Eneste postomdelte medie til alle med ansatte i en radius 
på 40 km fra Aalborg – vi når dermed mere end 120.000 
voksne via 6.000 virksomheder

•   Eneste magasin, der er tilmeldt kontrol af Dansk  
Oplagskontrol og med en offentlig distributionsprofil

•   mere end 110.000 læsere ved seneste måling

•   Skarp og kreativ profil, der i layout og billeder giver et 
eksklusivt udtryk.

•   Udkommer på 13. sæson/samlet oplag til dato:  
4 millioner eksemplarer

 
Priser for helsider: fra kr. 3.495 ved årsaftale

Din sikkerhed for:

•   Ingen bindingsperiode

•   Virker på alle terminaler fra  
computer og tablets til smart-
phones

•   Programmeret i verdens mest 
benyttede software

•   Du kan skifte leverandør fra dag 
til dag

•   Ekstremt billig hostning

•   Ekstremt billig programmering

•   Vores grafikere og webdesignere 
skaber den optimale web-oplevel-
se for dig og dine kunder

 
Priser fra kr. 4.995,-

HjEmmEsIDER 
sTILL GoING sTRoNG

Mange udråbte de sociale medier, 
som dødsstødet for hjemmesiderne. 
De tog fejl. En hjemmeside er fortsat 
et effektivt medie og nødvendig for 
de fleste.

Kravet i dag er dynamisk og respon-
sivt design.

FAcEBooK 
TjEN PENGE På DIN FAcEBooK sIDE

Det er en kendsgerning, at en Facebook-fan  
normalt køber for op til 800% mere i din forret-
ning, end de købende kunder der ikke er blandt 
dine fans!

Forklaringen er enkel og logisk, og den vil vi for-
tælle dig samtidig med at vi dokumenterer cases 
med lokale vækstrater på 1.000% på kort tid.

Vi tilbyder:

•   Cases med vækstrater på 1.000% på få 
måneder

•   De største stigninger i Aalborg i 2013

•   Effektiv interaktion mellem dig og dine 
kunder

•   Bundlinie-dokumentation

•   Stærke applikationer, der styrker din fremtid 
og overflødiggør traditionel annoncering

 
Priser fra kr. 895-2.500 pr. måned 
Gratis test-periode

Det er noget  
af en påstand!
Men med dagens teknologi kan 
vi faktisk måle, hvad der virker, og 
hvor godt det virker.

Hvor nytænkende  
er dette?
Ikke specielt meget, hvis du er del af en 
større kæde – men faktisk ret meget, 
hvis du er en lokal virksomhed.

Vi har lavet et system,  
der indeholder alt!
Som du kan bruge, så det passer  
ind i dit budget. Og skrue op eller ned,  
som du har lyst og råd til.
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APPETIZE 
DE BEDsTE sIDER I ByEN

Vi er Aalborgs største, ældste, stærkeste og mest  
eksklusive magasinkoncept. Med et oplag på 15.000 
eksemplarer tager vi annoncørerne og læserne alvorligt. 
APPETIZE er postomdelt til 6.000 virksomheder i en radius 
på godt 40 km fra Aalborg Centrum.

Vi skaber dit fundament for en kvalitativ løsning for image 
og salgsannoncer med dokumenterbare resultater.
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VIND MARKEDSFØRING
 FOR KR. 5.000,-
og et personligt gavekort på kr. 1.000,-

til en af byens bedste restauranter

SCAN KODEN OG SE OM DU HAR VUNDET!

50% 
AF ALT REKLAME
VIRKER IKKE!
Vi ved hvilke 50% der virker – med garanti!


