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I en Basic bandereklame kan virksomhedens logo og et evt. budskab eksponeres på 
banden. Simple animationseffekter kan benyttes i præsentationen af logo og tekst.

Elementer: Billeder, logo og grafik 
Varighed: Maks. 35 sek. 
Korrektur: Maks. 1 korrekturgang

Fast pris i henhold til specifikationer:

Kr. 2.500,- ekskl. moms pr. bandereklame.

Bemærk at vi forbeholder os retten til at pålægge ekstra timer á kr. 760,- ekskl. moms på  
produktioner, der ligger udenfor overstående specifikationer eller er ekstraordinært komplicerede.

I en Standard bandereklame kan der udover logo og tekstbudskab indgå billeder 
eller korte videoklip. De enkelte elementer i bandereklamen kan animeres for at 
skabe øget opmærksomhed omkring budskabet og afsenderen. Igennem dialog 
og kreativ sparring, finder vi sammen frem til den bedste løsning.

Elementer: Video, billeder, logoer og grafik 
Varighed: Maks. 35 sek. 
Korrektur: Maks. 2 korrekturgange

Fast pris i henhold til specifikationer:

Kr. 5.500,- ekskl. moms pr. bandereklame.

Bemærk at vi forbeholder os retten til at pålægge ekstra timer á kr. 760,- ekskl. moms på produktioner, 
der ligger udenfor overstående specifikationer eller er ekstraordinært komplicerede.

I en Advanced bandereklame kan der indgå logo, tekstbudskab, billeder og korte videoklip. 
De enkelte elementer i bandereklamen kan animeres og krydres med mere avancerede 
effekter, der giver bandereklamen ekstra dybde og gør den til en stærk blikfanger.

Elementer: Video, billeder, logoer, 3D og grafik 
Varighed: Maks. 35 sek. 
Korrektur: Maks. 2 korrekturgange

Fast pris i henhold til specifikationer:

Kr. 7.500,- ekskl. moms pr. bandereklame.

Bemærk at vi forbeholder os retten til at pålægge ekstra timer á kr. 760,- ekskl. moms på  
produktioner, der ligger udenfor overstående specifikationer eller er ekstraordinært komplicerede.

Skal I have produceret en bandereklame, der ikke umiddelbart ligger indenfor nogle 
af vores kategorier, så giver vi meget gerne et tilbud på en Specialproduktion. 
En Specialproduktion kunne eksempelvis være en bandereklame baseret på 
videooptagelser eller 3D animationer eller en serie af bandereklamer, der skal vises 
på flere stadioner.

Bandereklameproduktion Prisliste

BASIC

STANDARD

ADVANCED

SPECIAL

Den enkle bandereklame

Den stilede bandereklame

Den ekstravagante bandereklame

Den unikke bandereklame
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Spotproduktion Prisliste

Et Basic spot er den simpleste form for branding. Firmalogo og få eventuelle budskaber præsen-
teres enkelt og smagfuldt. Simple animationseffekter kan benyttes i forbindelse med tekstover-
gange. Spottet fungerer godt som basal kommunikation på både alle skærmsystemer.

Elementer: Billeder og grafik 
Varighed: Maks. 30 sek. 
Korrektur: Maks. 1 korrekturgang

Fast pris i henhold til specifikationer:

Kr. 2.500,- ekskl. moms pr. spot.

Bemærk at vi forbeholder os retten til at pålægge ekstra timer á kr. 760,- ekskl. moms på produktioner, der ligger udenfor 
overstående specifikationer eller er ekstraordinært komplicerede.

BASIC SPOT Godt til logoeksponering

Et Standard spot er som udgangspunkt uden lyd og kommunikerer et enkelt og letforståeligt bud-
skab. Billeder og andre grafiske elementer inddrages. Animation udnyttes til at skabe interesse 
omkring budskabet. Det kan være et tilbud på et eller flere produkter, branding af et mærke m.v.

Elementer: Billeder og grafik 
Varighed: Maks. 30 sek. 
Korrektur: Maks. 2 korrekturgange

Fast pris i henhold til specifikationer:

Kr. 5.500,- ekskl. moms pr. spot.

Bemærk at vi forbeholder os retten til at pålægge ekstra timer á kr. 760,- ekskl. moms på produktioner, der ligger udenfor 
overstående specifikationer eller er ekstraordinært komplicerede.

STANDARD SPOT Godt til Instore-TV

Et Advanced spot giver spændende muligheder for at integrere lyd, animation og videoelementer. 
Prisen er inklusiv lydredigering, evt. speak samt visse typer musik. Optimalt til stadionreklamer 
på storskærm eller enkle biografreklamer. 

Elementer: Billeder og grafik 
Varighed: Maks. 45 sek. 
Korrektur: Maks. 2 korrekturgange

Fast pris i henhold til specifikationer:

Kr. 10.500,- ekskl. moms pr. spot.

Bemærk at vi forbeholder os retten til at pålægge ekstra timer á kr. 760,- ekskl. moms på produktioner, der ligger udenfor 
overstående specifikationer eller er ekstraordinært komplicerede.

ADVANCED SPOT Godt til storskærme

Her udnyttes mediets muligheder fuldt ud. Udover 2D- og 3D-animation, er der mulighed for 
udvikling af manuskript, videooptagelse og redigering. Musik kan komponeres specielt til spottet. 
Prisen fastsættes individuelt og er afhængig opgavens kompleksitet.

Elementer: Video, billeder og grafik 
Varighed: Maks. 1 min. 
Korrektur: Maks. 2 korrekturgange

Fast pris i henhold til specifikationer:

Kr. 15.500,- ekskl. moms pr. spot.

Bemærk at vi forbeholder os retten til at pålægge ekstra timer á kr. 760,- ekskl. moms på produktioner, der ligger udenfor 
overstående specifikationer eller er ekstraordinært komplicerede.

SPECIAL SPOT Godt til biograf og TV
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Konvertering, tilretning og versionering Prisliste

Hvis man ønsker at bruge en eksisterende bandereklame eller spot et andet sted, kan det 
være nødvendigt med en konvertering, således at filen overholder specifikationerne for dem 
pågældende skærm og afvikling.

Vi tilbyder at lave denne konvertering efter de gældende specifikationer og sørger i den 
forbindelse for at den filen fremsendes til det pågældende sted.

Pris:

Kr. 1.200,- ekskl. moms pr. konvertering.

Bemærk at vi forbeholder os retten til at pålægge ekstra timer á kr. 760,- ekskl. moms på  
produktioner, der ligger udenfor overstående specifikationer eller er ekstraordinært komplicerede.

KONVERTERING

Frem for at lave en ny produktion, er det i nogle tilfælde nok at tilrette en eksisterende 
bande reklame eller spot. På samme måde er det også muligt at versionere den samme 
reklame til eksempelvis flere forskellige stadioner.

Vi tilbyder at lave mindre rettelser eller tilføjelser til tekster eller grafiske elementer på 
eksisterende bandereklamer eller spots produceret hos ProShop Europe.

Pris:

Kr. 1.200,- ekskl. moms pr. tilretning eller versionering.

Bemærk at vi forbeholder os retten til at pålægge ekstra timer á kr. 760,- ekskl. moms på  
produktioner, der ligger udenfor overstående specifikationer eller er ekstraordinært komplicerede.

TILRETNING OG VERSIONERING


