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aNNoNcEr

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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Restaurant

Arrangementer
1. november
Wine & Dine
Vinaften – fra 4 kontinenter. En af Sveriges dygtigste sommerlier vil 
kommentere aftens vine der serveres til en overdådig 4-retters menu 
med kaffe og avec. Se hjemmeside for mere info.
Pris i alt kr. 848,-

9. november
Mortens aften
And ad libitum med det hele fra 17.00 – 22.00.
Kr. 248,- inkl. rødvin til anden.

26. november
Fødselsdag
Sans. 2 års fødselsdag. Følg med på Facebook for mere info omkring 
denne specielle dag. 

November + december
Julemenu
Julebuffet, i eller ud af huset. Husk kun ved forudbestilling. Bestiller 
du ud af huset inden den 30. oktober, giver vi en snaps til selskabet.
Kr. 248,-

31. december
Nytårsmenu
Nytårsmenu, i eller ud af huset. Husk kun ved forudbestilling. Bestiller 
du ud af huset inden den 1. december, giver vi en flaske bobler.
Kr. 448,-

Se vores lækre jule- og nytårsmenu i APPETIZE Julesektion

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!

Vi serverer brunch til kl.15.00.
Frokost retter sæsonbaseret på lokale råvarer og 
klassiske traditioner. Serveres fra 11.00-16.00

 
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
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baggrUNd

toPbaNNEr SidEbaNNEr

listepris

BUREAUOPGAVER
art Director Pr. time 1.200
Fotograf Pr. time 1.495
Programmør Pr. time 1.495
Tekstforfatter/korrekturlæser Pr. time 995
Strategi/rådgivning Pr. time 1.995
elev Pr. time 495

HJEMMESIDER 
Mikro (Max 5 sider) 4.495
Mini (Cirka 10 sider) 9.995
Medium (Cirka 20 sider) 19.995
Large (Cirka 21-40 sider) 29.995

Xtra-Large (Cirka 50-60 sider) 39.995

Xtra-Xtra-large (Op til 75 sider) 49.995

Portaler (Multifunktionssider) 99.995

BANNER PRODUKTION 
Top banner 995
Side banner 995
baggrund 1.495
Kampagne 1.995

ANNONCEPRODUKTION 
1/2-side 995
1/1-side 1.195
2/1-side 1.495

PRISER PÅ BUREAU OPGAVER

  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.

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.
Se øvrige betingelser på www.advice.dk

Timepris on location: kr. 1.495,-/time. 
Kørsel efter timepris.
Billedbehandling af råfiler (RAW) (normalt 4 bileder i timen.)
Billedmanipulation pr. timepris.


