Annoncetegning 2019
Vigtige informationer omkring annoncetegning!
Fordele ved at tegne en annonce hos OPO!
1. Mulighed for at købe et valgfrit antal billetter i forsalg på www.odensepolitiorkester.dk
eller www.billetten.dk
2. Reklame i vores flotte julekoncertprogram, som bliver trykt i ca. 3500 eksemplarer.
3. Annoncen bliver brugt som reklame på vores Facebook side indtil december måned, jo før der tegnes en
annonce, jo flere gange bliver annoncen brugt på FB.
4. Modtage internt Nyhedsbrev om Odense Politiorkester.
Hvornår er koncerten?
Julekoncerterne afholdes i Odense Koncerthus, Carl Nielsen Salen på følgende dage:
lørdag den 7. december 2019 kl. 15.00
søndag den 8. december 2019 kl. 14.00
søndag den 8. december 2019 kl. 19.30
Hvad koster billetterne?

Billetterne koster kr. 280,00 pr. stk. excl. gebyr

Aflevering af annoncematerialet.
Annoncøren skal hurtigst muligt sende sin annonce som pdf. fil til annonce@odensepolitiorkester.dk

Deadline er d. 01. september 2019
Hvem er solisterne?
I år er vi stolte af at kunne præsentere Søs Egelind, Bobo Moreno og Monique Spartalis som årets gæstesolister, samt Morten
Sønderby og Sandra Elsfort, som begge var med på scenen i 2018 og er vores egne faste solister i orkestret.
Hvor / Hvornår kan man købe billetter?
Annoncøren skal selv købe på www.odensepolitiorkester.dk eller www.billetten.dk
Der er også mulighed for at købe dem fysisk i Politikens Kiosk, v/Torben Andersen,
Sct. Knuds Kirkestræde 15, 5000 Odense C, tlf. 6614 7160

Forsalget af billetter starter d. 4. maj 2019

Offentligt salg starter d. 21. maj 2019

Betaling.
Når annoncøren har accepteret at tegne en annonce og sendt sine informationer til annonce@odensepolitiorkester.dk - vil de modtage
en e-mail retur med en faktura fra vores kasserer.
Betaling senest 30.04.19 – derefter får man tilsendt en personlig kode til at købe billetterne i forsalg.
Betaling 14 dage netto – hvis man kun er interesseret i at tegne en annonce.
Skulle der stadig være spørgsmål, er I meget velkommen til at ringe til undertegnede på tlf. 2033 0414 eller sende en mail på
annonce@odensepolitiorkester.dk
Mange hilsener fra
Linda Vitten

