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GO-CARD
GO-CARD postkort er et velegnet medie til at formidle kulturelle og
humanitære budskaber samt til virksomheder, der ønsker at eksponere
sig overfor en attraktiv målgruppe. GO-CARD rammer trendsætterne,
som er ansvarsbevidste, udadvendte, veluddannede og engagerede i
omverdenen.
De er endvidere storforbrugere af kultur, mode, oplevelser og rejser.
Kvinderne elsker GO-CARD, 69% af GO-CARDs ca. 400.000 månedlige
brugere er kvinder og vi rammer mere end 20% af alle kvinder mellem
15 og 35 år i Danmark indenfor en måned.*

GO-CARD tilbyder flere forskellige distributionsløsninger både
landsdækkende og regionalt.
Distributionen er fordelt på caféer og biografer.
GO-CARD udstiller nye kort hver torsdag og har ca. 400.000
brugere om måneden.*
GO-CARD fylder stativer op 1-6 gange ugentligt afhængig af
hvor besøgte caféerne er.
www.go-card.dk

GO-CARD trykker og distribuerer ca. 20 millioner kort om året.
Supplerende information forefindes på
www.go-card.dk

*Kilde: Index Danmark/Gallup, 1.H. 2018

PRISLISTE
GO-CARD er repræsenteret på 540 gode caféer og biografer i hele Danmark.
GO-CARD er dokumenteret af Gallup og har ca. 400.000 brugere om måneden.*
PRISER

Alle priser er gældende for ét motiv

*Kilde: Index Danmark/Gallup, 1..H. 2018

BRUTTOPRIS

PRISEKSEMPEL INKL . både 40%. Newbizz & T&T** ved 2 uger

uger

antal steder

oplag pr. uge

kort & koncept

distribution

pr. uge

pr. uge

XL Landsdækkende

1

540

33.000

14.850

16.860

31.710

19.533

XL København HT

1

400

25.000

12.650

13.800

26.450

16.077

Aarhus

3

70

5.000

5.500

5.000

10.500

12.000 for 3 uger inkl. 15.000 kort og fx 2.000 kort til jer selv

Odense/Aalborg

3

35

2.500

5.000

4.500

9.500

11.000 for 3 uger inkl. 7.500 kort og fx 2.000 kort til jer selv

Ring for mindre og billigere pakker!

Ring endelig hvis du har spørgsmål 81 10 18 20 eller mail på info@go-card.dk
100% RABAT PÅ KORT & KONCEPT I LAVSÆSONPERIODERNE
I udvalgte måneder giver vi 100% rabat på Kort & Koncept således, at du kun betaler for distributionen.
Vi kalder det lavsæsonrabat og her kan vi fx tilbyde følgende kampagnepriser:
XL Landsdækkende - 16.860,XL København - 13.800,Tilbuddet er gældende i vores lavsæsonmåneder; januar, februar og juli, august.

VI GIVER ALTID SÆRPRISER TIL HUMANITÆRE ORGANISATIONER & KULTURINSTITUTIONER!
RABATTER (kun på kort & koncept)

Alle priser følger GO-CARDs standardbetingelser og er ekskl. moms.
Der ydes mængderabatter på “Kort & Koncept”.
Rabatter kan ikke kombineres med kampagnepriser.

Newbizz & Tease and Turn (T&T)**

40 %

2 uger

50 %

4 uger

60 %

Godtgørelse til mediebureauer: 1% for sikkerhedsstillelse og 1% for information trækkes fra det fulde beløb.

6 uger

70 %

*Eksempler på kunder der kan få støtte/kulturrabat: Humanitære organisationer, teatre, kulturarrangementer etc.

Individuel forhandling over 8 uger

**T&T, Tease and Turn: logo, navn, priser og rabatter på bagsiden af postkortet.

www.go-card.dk

SPECIALUDFORMNING
Ring og få et tilbud på spændende og kreative GO-CARDs. Vi
har utallige muligheder for at lave en unik og opsigtsvækkende
løsning. F.eks. udstansning, dobbeltkort, klistermærker, spejlkort, frimærker, metallic, hologramkort, musikkort, oversize,
scratch and sniff, samplings osv.
Vi kommer meget gerne ud og præsenterer de mange mulig
heder.

FÅ DET BEDSTE UD AF DIN KAMPAGNE
Vi har mange års erfaring med, hvad der er attraktivt hos målgruppen. Vi
hjælper gerne med råd og gode ideér i forbindelse med udformningen af
en effektiv GO-CARD kampagne.

Kunst & redaktionelle kort
En vigtig del af GO-CARDs koncept er de kunstneriske og redaktionelle postkort.
Vi udvælger hver uge postkort, som bliver udstillet i vores distributionsnet i hele Danmark.
GO-CARD støtter derved kunstnere og ikkekommercielle skæve idéer, som er med til at
gøre stativerne attraktive og spændende.
Alle har mulighed for at sende forslag ind til GOCARDs redaktionelle linje.

www.go-card.dk

Distribution · Priser for 2019

Cafédistribution

GO-CARD – ikke kun postkort
Udover postkort, kan vi også distribuere flyers, brochurer, maga
siner og samples. Man betaler en fast pris pr. café. Proceduren
er, at vi kontakter caféerne for at sikre os godkendelse af, om
caféen vil distribuere netop dette materiale. Erfaringen viser, at
der generelt er en meget positiv holdning hos caféerne.
Der er også mulighed for at segmentere yderligere indenfor
nedenstående områder fx Indre by Kbh. eller kun Frederiksberg.
Ring for tilbud 81 10 18 20.

GO-CARD har egne chauffører og cykelbude, som fast kommer på
540 af landets bedste caféer og biografer fra 1-6 gange om ugen.
Find listen over stederne på go-card.dk eller få den tilsendt.

Eksempler

Flyers

Brochure

Magasiner

Samples

Antal pr. café

1-30 stk.

1-20 stk.

1-10 stk.

1 box

Max. omfang

Falset A4

8-16 sider

250 g.

1.000 g.

Startgebyr

600 kr

600 kr.

250 g.

600 kr

Pris pr. sted

22 kr.

25 kr.

28 kr

28 kr

Tillæg distribution Vest DK eller
opstart af særdistribution

1.200 kr.

1.200 kr.

1.200 kr.

1.200 kr.

Andre muligheder
Tryk af postkort til eget forbrug
Kontakt os for pris.
Vægstativer
1 stk. koster - 12 lommer
Bordstativer
1 stk. koster - 1 lomme

240 kr. + forsendelse

20 kr. + forsendelse

Alle priser er ekskl. moms

Priser

Flyers

Brochure

Magasiner

Samples

XL København og omegn,
Aarhus, Odense og Aalborg ca. 540
steder

13.680 kr.

15.300 kr.

16.920 kr.

16.920 kr.

XL København og omegn ca. 400 steder

9.400 kr.

10.600 kr.

11.800 kr.

11.800 kr.

Aarhus ca. 70 steder

3.340 kr.

3.550 kr.

3.760 kr.

3.760 kr.

Odense ca. 35 steder

2.570 kr.

2.675 kr.

2.780 kr.

2.780 kr.

Aalborg ca. 35 steder

2.570 kr.

2.675 kr.

2.780 kr.

2.780 kr.
www.go-card.dk

MATERIALEDEADLINES 2019/20
Uge

Udstillingsdato - torsdage

Deadline for materiale

24. januar / 31. januar

16. januar

6/7/8/9

7. februar / 14. februar / 21. februar / 28. februar

24. januar

10 / 11

7. marts / 14. marts

25. februar

12 / 13 / 14

21. marts / 28. marts / 4. april

7. marts

15 / 16 / 17

11. april / 18. april / 25. april

28. marts

18 / 19 / 20

2. maj / 9. maj / 16. maj

17. april

21 / 22 / 23

23. maj / 30. maj / 6. juni

9. maj

24 / 25 / 26

13. juni / 20. juni / 27. juni

29. maj

27 / 28 / 29

4. juli / 11. juli / 18. juli

20. juni

30 / 31 / 32

25. juli / 1. august / 8. august

11. juli

33 / 34 / 35

15. august / 22. august / 29. august

1. august

36 / 37 / 38

5. september / 12. september / 19. september

22. august

39 / 40 / 41

26. september / 3. oktober / 10. oktober

12. september

42 / 43 / 44

17. oktober / 24. oktober / 31. oktober

3. oktober

45 / 46 / 47

7. november / 14. november / 21. november

24. oktober

48 / 49 / 50

28. november / 5. december / 12. december

14. november

51 / 52 / 01 / 02 (2020)

19. december / 27. december / 2. januar / 9. januar (2020)

5. december

3 / 4 / 5 (2020)

16. januar / 23. januar / 30. januar (2020)

8. januar

6 / 7 / 8 (2020)

6. februar / 13. februar / 20. februar (2020)

23. januar

9 / 10 / 11 (2020)

27. februar / 5. marts / 12. marts (2020)

13. februar

12 / 13 / 14 (2020)

19. marts / 26. marts / 2. april (2020)

5. marts

15 / 16 / 17 (2020)

9. april / 16. april / 23. april (2020)

26. marts

4/5

DEADLINE
Trykklart PDF-materiale skal afleveres senest på datoen for materialedeadline: materiale@go-card.dk.
Det er næsten altid muligt at få postkortkampagner på gaden fra uge til uge ... det koster dog et mindre tillæg for særproduktion.
Ring og hør nærmere, måske har vi i allerede en ekstra trykstart, eller lang elastik i deadline.

KONTAKT
GO-CARD
Dronning Olgas Vej 39B
2000 Fredriksberg
Tel: +45 81 10 18 20
www.go-card.dk

www.go-card.dk

