
Bliv inspireret og vær 
med til at skabe årets 

største fester
Kun fantasien sætter 

grænser 



ER DU KLAR?
I år lægger Haderslev Kommune vej til ikke bare ét, men to af 
verdens største cykelbegivenheder. Nemlig Tour de France og 
VM i mountainbike. 
 
Sammen med dig, vil vi rigtig gerne vise kommunenfrem fra sin 
flotteste og festligste side. Derfor har vi udviklet en fælles City-
Dressing pakke, som alle har mulighed for at købe sig ind i. 

Målet er at få udsmykket hele Haderslev Kommune med flag, 
balloner og meget mere. På den måde kan vi i forbindelse med 
de to begivenheder få skabt en masse opmærksomhed på netop 
vores kommune, og vise det stærke sammenhold og den fælles 
identitet vi har. 

CityDressingen hjælper med at få Haderslev Kommune til at 
fremstå levende og dynamisk, og jo flere der hjælper og støtter op 
om projektet, desto større effekt vil det også have.

Vi har lavet en pakke med speciallavet merchandise til hver af de 
to store begivenheder. Så hvis du vil være med, skal du kun tage 
stilling til om du vil have begge eller én pakke. Så klarer vi resten.



VM MTB PAKKEN 
Ophængningsperiode 1/8 - 17/9 

 
5 stk. flagguirlander ca. 4 meter 

1 rl. farvet afspæringsbånd 
20 farvet balloner med MTB logo 

1 stk. vindue-sticker 60 cm
2 stk. vindue-sticker 50 cm 

10 stk. små stickers 8 cm 
8 stk. badges 

8 stk. doorhangers

TOUR DE FRANCE PAKKEN 
Ophængningsperiode 3/6 - 3/7 

 
5 stk. flagguirlander ca. 4 meter 

1 rl. farvet afspæringsbånd 
20 farvet balloner med Gul Fest logo 

1 stk. vindue-sticker 60 cm
2 stk. vindue-sticker 50 cm 

10 stk. små stickers 8 cm 
8 stk. badges 

8 stk. doorhangers

20x

10x små 
stickers

1 rl. gul afspærings-
bånd

1 stk. sticker 
60 cm

8 stk. 
badges

8 stk. door-
hanger

5x

20x

1 rl. blå afspærings-
bånd

8 stk. door-
hanger

8 stk. 
badges

DIN PRIS KUN  
399 kr. 

pr. pakke

5x

10x små 
stickers

Normalpris pr. pakke  
590 kr.

2 stk. sticker 
50 cm

1 stk. sticker 
60 cm

2 stk. sticker 
50 cm

ex. moms



Tilkøb til TDF avis
I tillæg til citydressingpakkerne, bliver det også muligt at købe annonceplads i en helt 
speciel Tour de France avis, der bliver uddelt sammen med Ugeavisen i uge 26. Det er 
derfor oplagt at I fortæller om gode events, tilbud mv. Deadline for materialet/annoncer 
til Haderslev Ugeavis er tirsdag den 21. juni 2022 kl. 12 
 
Bestilling af annonce i Ugeavisens TDF indstik skal ske sammen med købet af jeres city-
dressing pakker, og bestilles ved andreas@her.dk - se nærmere info på sidste side.

1/1 side -  5.995 kr. 
(Du kommer selv med færdig fil) 

 - Ønskes produktion +1095 kr. 
 
1/2 side - 3.995 kr. 
(Du kommer selv med færdig fil) 

- Ønskes produktion + 540 kr. 
 
1/4 side - 2.945 kr. 
(Du kommer selv med færdig fil) 

 - Ønskes produktion + 270 kr. 
 
* Priser er uden moms 
 
Spørgsmål vedr. annoncer kan henvendes til 
andreas@her.dk

Str. på annonce i mm
1/1 side 266 mm x 365 mm
½ side 266 mm x 180 mm
¼ side 131 mm x 180 mm



Ekstra Tilkøb
Det er naturligvis muligt at tilkøbe ekstra produkter, hvis man ønsker at gå all-in 
på udsmykningen 

 
Flagguirlande pr. stk....................................................................................................................... 35 kr. 
 
Farvet afspæringsbånd pr. rl................................................................................................... 90 kr. 
 
Ballon m. logo pr. stk.................................................................................................................... 2 kr. 
 
Vinduesticker 60 cm pr. stk.......................................................................................................40 kr. 
 
Vinduesticker 50 cm pr. stk.......................................................................................................40 kr. 
 
Små klistermærker m. logo pr. stk.........................................................................................5 kr. 
 
Badges (sælges kun i pk. af 4)................................................................................................. 35 kr. 
 
Doorhangers (sælges kun i pk. af 4).........................................................................................40 kr.

Prisliste:



Hvordan og hvornår?

Hvordan bestiller jeg en citydressing pakke? 
Du bestiller ved at skrive til andreas@her.dk  jf. bestillingsformular på sidste side. Herfra 
vil du modtage en bekræftelsesmail og du vil blive faktureret din bestilling i maj 
 
Hvornår skal jeg pynte op? 
Du må pynte op til Tour de France fra d. 2. juni - TdF er i uge 26 
Du må pynte op til VM i MTB fra 1. august MTB VM køres weekenden i uge 37 
 
Hvornår er sidste frist for bestilling? 
Sidste frist for bestilling af en citydressing pakke er torsdag d. 28. april kl. 12 
 
Hvornår og hvordan får jeg min citydressing pakke? 
Du vil modtage din citydressing pakke i uge 21 - mere information følger 
 
Jeg ved ikke hvordan jeg skal bruge tingene i citydressing pakkerne? 
Er du i tvivl eller har brug for inspiration kan du altid kontakte andreas@her.dk 
 
 
Jeg har et andet spørgsmål? 
Du er altid velkommen til at kontakte Andreas på andreas@her.dk, hvis du har spørgsmål. 
 



BESTILLING

• Hvilke(n) citydressingpakke du ønsker 

• Evt. ekstra tilkøb til citydressingpakken i stk. og om det er tilkøb 
til  TDF eller MTB 

• Om du ønsker at købe annonceplads i Ugeavisens TDF indstik 
   - Hvilken størrelse annonce + om der ønskes produktion 

• Dit navn, telefon, adresse og butiks/ firma navn
• CVR Nr. 

 
Hvis du har spørgsmål kan du altid kontakte andreas@her.dk 
 
Deadline for bestilling - Torsdag d. 28. april kl. 12 
 
 

Bestillinger sendes til andreas@her.dk med emnefeltet
Citydressing bestilling. Mailen skal indeholde følgende: 
 
 


