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      Custom Bike Show™  
3:e juni 2017   

 
Välkommen som annonsör i samband med Custom 
Bike Show 2017. För 43:e gången kommer vi 
naturligtvis att som vanligt förbättra arrangemanget 
ytterligare så att ni som annonsör ska få ännu bättre 
och större utdelning.  
 
En annons i programbladet når 14000 besökare 
varav ca 7000 med motorcykel och motorcykelbygge 
som särintresse, dessutom når man ca 7000 övriga 
som är allmänt intresserade av motorcyklar.  
 
Programbladet är i färg och har formatet 141x235 
ingår i entrébiljetten till utställningen. 
Programbladet distribueras också till affärer, butiker 
i Roslagen, StorStockholm och till våra sponsorer 
över hela landet ca 1 månad i förväg. 
 

Annonspaketen innehåller: 
 

 Annons i vald storlek 1/8-, 1/4-, halv-, 3/4- eller hel-sida.  
 Fribiljetter till utställningen 
 Listad med namn och länk på vår hemsida 
 Möjlighet till mäss/säljutrymme i Societetsparken och/eller hamnsidan. 
 Möjlighet till uppsättning av banderoller. 
 Inbjudan till ”sponsorfesten” 

 
Mäss/Säljutrymme på området: 
Mäss/säljutrymmet är separerat från annonspriset, 50% rabatt utgår till annonsörer med 
#4 och #5 annons. 
 
Också möjligheter till: 
Större ytor och/eller andra annonsmöjligheter finns naturligtvis, kom gärna med ett 
förslag …     – anmäl ditt intresse på sista sidan, så tar vi kontakt med Er. 
 
Sponsorfesten: 
Höjdarfesten under hösten, oktober 2017. Umgås med oss och andra sponsorer, mat, 
dryck, musik och chansen att vinna fina priser. 
 
”Deadlines”  
 
Bokning av annons – 27 mars, 2017 
 
Inlämnande av annonsmaterial – 3 april, 2017 
(Med hänsyn till alla sponsorer kan vi inte ta emot annonsmaterial senare.) 
 
Vid betalning med varor skall dessa vara oss tillhanda senast den 8 maj, 2017. 
 
Instruktioner för annonsmaterial 

Annonser sparas i EPS- eller PDF-format, upplösning >300 dpi (150 lpi). 
Spara bilderna i CMYK-läge. 
 
Annonsmaterial emottages på CD, USB-minne eller helst att laddas upp på 
ftp://ftp.custombikeshow.se  Username och password: kontakta oss 
 
Kan också skickas via e-mail till: annons@custombikeshow.se 
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Twin Club Mc ex. 
 
Fyll helst i alla uppgifter direkt via vår hemsida, 
www.custombikeshow.se/cbs_sponsor/sponsor.html  . 
Du kan naturligtvis använda i nedanstående blad och skicka dem till oss eller lämna dem 
till din kontaktperson. 
Om uppgifterna stämmer och annonsen är samma som föregående år, skicka ett SMS till 
070-2211322 med texten ”DITT FÖRETAG” ”CUSTOM” ”KLART” 
 
Företag:  ......... ...... ...... ...... 

Kontaktperson:............. ...... 

Adress:   ............ ...... ...... 

Postadress:  ........... ...... 

Telefon: ............... ...... 
Mobiltelefon:  .............. 

Fax:  ................. 

E-mail  ...... ...... ...... ...... 

Hemsida: http://  ........ 

Kontaktperson Twin Club Mc:  ........ 

 

 #1 Annonspaket (1/8)  64x56 mm:   

 #2 Annonspaket (1/4) 133x56 mm:   

 #3 Annonspaket (1/2) 133x116 mm:   

 #4 Annonspaket (3/4) 133x175 mm:   

 #5 Annonspaket (1/1) 133x234 mm:   

 
(För alla annonser ingår en kontantdel på 1200 SEK) 

Marknadsplats : 

 i SocietetsParken ……………… löpmeter 

 på Hamnsidan ……………… löpmeter 

 Intresserad av banderoll i parken/hamnen 

 Intresserad av annat upplägg 

 Nytt annonsunderlag  

 Samma annonsunderlag som föregående år 
 
 
 
 
Övrigt: ......................................................... 


