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Opnåelse af årsomsætningsrabat forudsætter forudgående indgåelse af skriftlig årsaf-
tale med Blokhus Avis. Alle priser er excl. moms og ved levering af færdigt annoncema-
teriale. Prisen er excl. online- og miljøtillæg på kr. 79,-

PRISER ANNONCER

Med en årsaftale opnås følgende årsrabat, af det samlede
annonceforbrug i Blokhus Avis:

HELSIDE	 	 	 KR.	7.350,-

HALVSIDE		 	 	 KR.	4.600,-

KVARTSIDE		 	 	 KR.	2.900,-

VISITKORTANNONCE		 	 KR.				750,-

ÅRSAFTALE – RABAT PÅ ANNONCER

Med en årsaftale opnås følgende årsrabat, af det samlede
annonceforbrug i Blokhus Avis:

UNDER 10.000 KR.   5%
10.000	-	25.000	KR.	 	 	 10%
25.000	-	50.000	KR.		 	 	 15%
50.000	-	75.000	KR.		 	 	 20%
75.000	-	100.000	KR.				 	 25%
100.000	-	125.000	KR.			 	 30%
125.000	-	150.000	KR.		 	 35%
150.000 ELLER MERE KR.  40%

Blokhus Avis

HALVSIDE 266 X 180 MM

KVARTSIDE
131 x 180 MM

FORSIDE MODUL 266 X 58 MM

VISITKORT
MODUL

76 X 47,5

HELSIDE  266 X 365 MM

HALVSIDE 
131 X 365 MM

ANNONCEMÅL

BLOKHUS BLOKHUS 
FLYINFLYIN

GØR KLAR TIL LANDING GØR KLAR TIL LANDING 
21. AUGUST21. AUGUST

www.blokhus.dk  10. august - 31. august Nyheder for dig – fra hele Jammerbugten. Hver uge oploader vi nye historier og fortæller om hvad der sker på www.blokhus.dk og Facebook blokhus.dk

NYHEDER FOR HELE JAMMERBUGTEN

Livsstilen er i højsædet
Kalstrups Livsstilshus har nydt som-
meren, som udover badeture, masser 
af is og besøg på restauranterne også 
er årstiden for shopping i den store for-
retning med de mange facetter.

Børnene sætter rekorder
Søndag 14. august er sidste chance 
for at være med i Børnenes Rekorddag 
på Torvet i Blokhus. Her dystes i fi re 
konkurrencer, men der er også små spil 
og lege, familien kan hygge sig med.

Tryk på sommerhusene
Sol og Strand kan fortælle om en rigtig 
god sæson med masser af gæster i 
feriehusene i juli, og søgningen mod 
Vestkystens sommerhuse fortsætter i 
august, hvor tyskerne rykker ind.

Futten byder på champagne
Med en dejlig sommer i ryggen ser 
Thomas Othegraven og personalet 
på Futten frem til den traditionelle 
champagne-smagning, som ledsages af 
små retter og spændende fortællinger.

Sommerens sidste koncert
Sommerens række af de gratis og 
yderst populære koncerter på Torvet i 
Blokhus rundes af med en ny folkefest, 
når Rasmus Bjerg optræder med John 
Mogensens kendte klassikere.

Udlev boligdrømmen ved Vesterhavet

Thorkild Kristensen - Ejendomsmægler for alle · Aalborgvej 9  ·  9492 Blokhus ·  Blokhus@thorkildkristensen.dk · 96 73 20 00Thorkild Kristensen - Ejendomsmægler for alle 

NYHED

Lars Liensvej 28A, 9492 Blokhus
Se mere på www.thorkildkristensen.dk

DET SKER

Stort efterårsprogram
for familien

BLOKHUS - LØKKEN - LØNSTRUP - SALTUM - PANDRUP - AABYBRO - VADUM - BROVST - FJERRITSLEV - SLETTESTRAND - THORUPSTRAND

NYHED

DET SKER

GRATIS

Høstmarked i Fårup

Hekseløb

Lsdlkjg ælsdgj æs øsdlg sølg øsdæ 
sdjgøsdælg øsdjg øsdlgj  Lsdlkjg 
ælsdgj æs øsdlg sølg øsdæ sdjgøs

Lsdlkjg ælsdgj æs øsdlg sølg øsdæ 
sdjgøsdælg øsdjg øsdlgj  Lsdlkjg 
ælsdgj æs øsdlg sølg øsdæ sdj

EFTERÅRSFERIE 12. OKTOBER - 2. NOVEMBER 2022    

Blokhus Avis
WWW.BLOKHUS.DK

Nyheder for dig
fra Jammerbugten og 
den Nordjyske Vestkyst
Hver uge nye spændende lokale 
nyheder på blokhus.dk og 
Facebook blokhus.dk

Udlev boligdrømmen ved Vesterhavet

Thorkild Kristensen - Ejendomsmægler for alle · Aalborgvej 9  ·  9492 Blokhus ·  Blokhus@thorkildkristensen.dk · 96 73 20 00

NYHED

Lyngdraget 29, 9492 Blokhus
Se mere på www.thorkildkristensen.dk

Blokhus Avis
BLOKHUS – LØKKEN – LØNSTRUP – SALTUM – PANDRUP – AABYBRO – VADUM – BROVST – FJERRITSLEV – SLETTESTRAND – THORUPSTRAND GRATIS

DET SKER

JUL- & NOVEMBERAVISEN DEN 2. NOVEMBER 2022

WWW.BLOKHUS.DK

Nyheder for dig
fra Jammerbugten og
den Nordjyske Vestkyst
Hver uge nye spændende lokale
nyheder på blokhus.dk og
Facebook blokhus.dk

Fest og musik
Futten inviterer til grisefest i den hyggelige 
gård med de store parasoller, og så byder 

det populære spisested på gratis koncerter.

NYHED

Livsstilen er i top
Kalstrup Livsstilshus har nydt sommeren, 

som udover badeture, masser af is  
og besøg på restauranterne.

Flotte veteranfly lægger an
til landing på Blokhus Strand

DET SKER

UDGIVELSESOMRÅDE
Blokhus Avis udkommer bredt fra nord til syd langs den Nordjyske 
vestkyst i ca. 25.000 eksemplarer.
 
Samtidig er der over 100 udleveringssteder - butikker og virksom-
heder. 
Avisen bliver postomdelt til alle adresser i følgende postnumre: 

9492 Blokhus, 9480 Løkken, 9493 Saltum, 9490 Pandrup, 9430 Vadum og 
Nørhalne, 9440 Aabybro, delvist 9700 Brønderslev, 9460 Brovst. 

BLOKHUS	-	LØKKEN	-	LØNSTRUP	-	SALTUM	-	PANDRUP	-	AABYBRO	-	VADUM	-	BROVST	-	FJERRITSLEV	-	SLETTESTRAND	-	THORUPSTRAND

AVISANNONCERING



SPECIALMODULER

PRISER SPECIALMODULER
FORSIDEMODUL	BUND		 		KR.	7.300,-

BAGSIDE KR. 7.900,-  

FOKUS	PÅ:	 
Pris pr. stk.  KR. 1.000,-
Ved avisannonce i pågældene udgivelse eller  
ved bestilling af min. 6 stk/årligt                         KR.   650,-  

ANNONCEBASERET	FIRMAPROFIL													KR.	3.999,- 
Artiklen	bringes	i	avis	samt	online	på	www.blokhus.dk	og	Facebook 

BLOKHUS BLOKHUS 
FLYINFLYIN

GØR KLAR TIL LANDING GØR KLAR TIL LANDING 
21. AUGUST21. AUGUST

www.blokhus.dk  10. august - 31. august Nyheder for dig – fra hele Jammerbugten. Hver uge oploader vi nye historier og fortæller om hvad der sker på www.blokhus.dk og Facebook blokhus.dk

NYHEDER FOR HELE JAMMERBUGTEN
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meren, som udover badeture, masser 
af is og besøg på restauranterne også 
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Børnene sætter rekorder
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Tryk på sommerhusene
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god sæson med masser af gæster i 
feriehusene i juli, og søgningen mod 
Vestkystens sommerhuse fortsætter i 
august, hvor tyskerne rykker ind.

Futten byder på champagne
Med en dejlig sommer i ryggen ser 
Thomas Othegraven og personalet 
på Futten frem til den traditionelle 
champagne-smagning, som ledsages af 
små retter og spændende fortællinger.
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Sommerens række af de gratis og 
yderst populære koncerter på Torvet i 
Blokhus rundes af med en ny folkefest, 
når Rasmus Bjerg optræder med John 
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Udlev boligdrømmen ved Vesterhavet

Thorkild Kristensen - Ejendomsmægler for alle · Aalborgvej 9  ·  9492 Blokhus ·  Blokhus@thorkildkristensen.dk · 96 73 20 00Thorkild Kristensen - Ejendomsmægler for alle 

NYHED

Lars Liensvej 28A, 9492 Blokhus
Se mere på www.thorkildkristensen.dk

DET SKER

Stort efterårsprogram
for familien

BLOKHUS - LØKKEN - LØNSTRUP - SALTUM - PANDRUP - AABYBRO - VADUM - BROVST - FJERRITSLEV - SLETTESTRAND - THORUPSTRAND

NYHED

DET SKER

GRATIS

Høstmarked i Fårup

Hekseløb

Lsdlkjg ælsdgj æs øsdlg sølg øsdæ 
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Blokhus Avis
WWW.BLOKHUS.DK

Nyheder for dig
fra Jammerbugten og 
den Nordjyske Vestkyst
Hver uge nye spændende lokale 
nyheder på blokhus.dk og 
Facebook blokhus.dk

Specialmodulerne kan ikke kombineres med øvrige rabatfordele og indgår ikke i års-
omsætningsrabat.

Opsætning/produktion indgår ikke i omsætningsgrundlag. Vær opmærksom på at 
dit øvrige annonceforbrug hos Blokhus medier, ikke er omfattet af årsrabatten som 
opnås på avisannoncer.

OPSÆTNING AF ANNONCE HOS GRAFIKER 
HELSIDE		 KR.	650,-

HALVSIDE		 KR.	450,-

KVARTSIDE		 KR.	320,-

VISITKORTANNONCE		 KR.	200,-

FORSIDEMODUL BUND BAGSIDE ANNONCEBASERET FIRMAPROFIL

FOKUS PÅ

EKSEMPEL FOKUS PÅ: 

Annonceringen er en kort redaktionel 
tekst.

Derudover	2-3	fotos	i	jpg	eller	TIFF	format
i min. 300 dpi.

Nederst henvises til din webadresse og 
teksten bringes også online på blokhus.dk 
samt	på	Facebook.

Materialet sendes på mail@blokhus.dk

FOTO

FOTO

Tekst

Efteråret er så småt i gang, men der venter stadig et væld af gode opleveler  
og aktiviteter. På siderne her har vi samlet nogle rigtig gode  

tips til, hvad du kan opleve sammen med dine kære... 

Fokus på skønne oplevelser

BLOKHUS SALTCENTER
Blokhus Saltcenter syder salt af havvandet ved Blokhus. De syder 
med solenergi og bruger varmen fra 64 solfangere til at fordam-
pe havvandet med. Her kan du med hele din familie sagtens få 
nogle sjove timer til at gå. Hos Blokhus Saltcenter har du nemlig 
muligheden for selv at lave dit urtesalt - blandet med krydder-
urter fra egen have. For 25 kr. pr. voksen kan du også købe en 
rundvisning i saltcenteret, hvor du kan se, hvordan havvandet 
sydes med solvarme og dermed bliver til 
salt. Billetten giver dig også adgang til 
at besøge stedets krolfbane. Hvis 
du har lyst til at afprøve de lækre 
badesalte, kan du tage familien 
med til et fodbad samt kop kaffe 
på den hyggelige café. 
Læs mere på blokhus-salt.dk

HR. NIELSENS SPECIALITETER 
Forretningen Hr. Nielsens Specialiteter i Brovst forhandler 
luksus til ganen, hvilket man fornemmer når man træder 
ind i butikken. Indretningen består af rå træ, kombineret 
med hjemmelavede stålreoler, kabeltromler og gl. vintøn-
der. Du finder i forretningen et bredt udvalg specialøl, vin, 
spiritus, eks. finder du Hr. Nielsens eget rom blend, egen 
lokal produceret gin og endelig verdens stærkeste gin 
på 84% som han har fået produceret til sig selv. Når du 
træder ind i butikken leder sanserne dig hen mod kaffe, 
te, chokolade og krydderierne. Ved bordene udenfor bu-
tikken, kan du nyde en kop kaffe sammen med lokalpro-

duceret chokolade. Hos Hr. Nielsens specialiteter ønsker 
vi at give vores kunder en god oplevelse, bl.a. står der et 
bord med flasker så du kan smage inden du køber.
Hr. Nielsens specialiteter håber mange lægger vejen forbi.
Læs mere på nielsens-specialiteter.dk

LOPPEMARKED  
I DGI HUSET AABYBRO 
Sæt kryds i kalenderen, når vi spærrer parkeringspladsen af ude 
foran DGI Huset og åbner op for et stort loppemarked. Det fore-
går søndag den 11. september mellem 10.00 - 15.00. Der vil være 
masser af stande, hvor du kan finde loppeguld. Det er muligt at 
finde alt fra børnelegetøj til modetøj og interiør.  Derudover kan 
der købes snacks, drikkevarer og sluch-ice. Hvis du godt 
kunne tænke dig at booke en stand, skal du købe 
en plads inde på vores hjemmeside. Det er først til 
mølle, og de bedste pladser gives ud først.
Skulle vejret blive en udfordring, rykker vi hele 
markedet indenfor i vores store hal.
Der vil være hoppeborg for børnene mens de 
voksne shopper.
Se priser og book din stand på:  
www.dgihusetaabybro.halbooking.dk

PANDRUP KINO
Film bør ses i biografen, hvor både lærred, lyd og fremvisning 
fuldender oplevelsen. Pandrup Kino er en topmoderne biograf 
med 3D digital fremviser, stort lærred på 3 x 8,5 meter og et 
lydanlæg, der er udbygget til Dolby Digital 7.1 surround sound.
Biografen er altid klar med de sidste nye film, og hvad der præcis 
er på programmet den pågældende uge kan ses på biografens 
hjemmeside: www.pandrupkino.dk På siden kan du bestille og 
betale billetterne, og der kan også reserveres siddepladser.
Normalvis er biografgængere indstillet på at besøge biografen 
om aftenen, men i Pandrup Kino er det faktisk også muligt fredag 
formiddag, hvor der er dagkino. Her åbnes 
dørene kl. 9.00, og filmen går i gang kl. 
10.00. Som regel vises de film som er en 
del af Biografklub Danmarks pakker, og 
ellers vil det være de film, som også er 
på plakaten til aftenforestillinger. Den 25. 
august har filmen med Bamse premiere 
og den 8. september afløses den af 
Udvandrerne.
Pandrupkino.dk

FRØKNER OG FRUER
Frøkner og Fruer - beliggende på Springvandstorvet i Blokhus 
- er en hyggelig specialforretning, som er ejet af 5 kvinder. Butiks-
fællesskabet stiller butiksmeter til rådighed for ca. 30 lejere, der 
booker sig ind et år af gangen. Butikken bugner derfor af mange 
spændende specialvarer fra de forskellige kunstnere. 
I galleriet er der flotte kunstværker, og på hylderne kan du 

finde masser af unikavarer samt et stort udvalg af forskel-
lige gaveideer, som naturligvis også pakkes fint ind.
Derudover er der et stort udvalg af strik, tørklæder, spændende 
brugskunst, Fairtrade kurve og smykker.
Frøkner & Fruer glæder sig til at byde gæsterne indenfor.
Froeknerogfruerblokhus.dk
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