Bliv synlig for alle der kommer til Grønland
gennem unik og effektiv markedsføring
Den globale interesse for Grønland har vist en positiv stigning hos Grønlandslufthavn inden for
de seneste år, hvor der ses en tydelig øget trafik hos Mittarfeqarfiit.
Unik platform
Mittarfeqarfiit har udnyttet den unikke platform man
har til rådighed, i form af lufthavne og helipads spredt i
Grønland. Et nyt koncept bestående af elektroniske storskærme giver nu langt større mulighed for synlighed
for annoncører. Potentialet er stort og mulighederne
mange, hvorfor det rigtige set up er afgørende for succes.
Optimal synlighed
Storkærmene er strategisk placeret i lufthavnen, hvilket
sikrer den optimale synlighed overfor de omkring

400.000 rejsende, der benytter lufthavnene på Grønland
hvert år. Dette gør, at lufthavnene er en oplagt og effektiv markedsføringsplatform. Konceptet er fleksibelt og
giver mulighed for visning af både stillbilleder og video.
Din virksomhed er således sikret en individuel løsning.
Størst mulig eksponering
Din reklame vil være synlig på samtlige storskærme i
lufthavnene Kangerlussuaq, Illuissat og Nuuk, og sikrer
dig dermed den størst mulig eksponering. Der arbejdes
på at etablere skærme i de øvrige lufthavne.

Kontakt: Annoncechef Henrik Ørbæk
mail: hbo@mit.gl | tel: +45 30 58 70 20 | hovedmail: annoncer@mit.gl

TILBUD TIL ANNONCØRER
1 måned

6 måneder

1 år

Kangerlussuaq

4.500,-

9.000,-

14.000,-

Illuissat

4.500,-

9.000,-

14.000,-

Nuuk

4.500,-

9.000,-

14.000,-

Alle 3 lufthavne

9.000,-

20.000,-

30.000,-

Der er ingen prisforskel på video og stillbilleder. Ved booking af 12 mdr. annoncering vil det grafiske arbejde være inkluderet i prisen
(dog ikke video). Ved booking af 1-6 mdr. annoncering vil det grafiske blive udarbejdet til en timepris á kr. 895,-.
Alle priser er ex. moms.

Mittarfeqarfiit | Greenland Airports | P.O.Box 1036
3900 Nuuk | Greenland | Tel +299 32 60 05 | Fax +299 36 60 10

WWW.MIT.GL

Mittarfeqarfiit | Greenland Airports | P.O.Box 1036
3900 Nuuk | Greenland | Tel +299 32 60 05 | Fax +299 36 60 10

PLACERING AF STORSKÆRME I

NUUK LUFTHAVN

› Plantegning af stueplan med røde felter som indikerer
storskærmene og deres placering

MÅL OG KANT

Undgå derfor så vidt muligt at placere essentiel tekst/budskab, eller vigtige elementer i billedmateriale, over kanterne.

57 cm

De 2 storskærme i lufthavnen er delt op i 4 lige store
skærme - se tegningen til højre. Dette resulterer i en kant på
cirka 1 cm.

102 cm

57 cm

102 cm

Total bredde: 204 cm
Total højde: 114 cm

KRAVSPECIFIKATIONER ANNONCEMATERIALE
Videomateriale

Stillbilleder

Opløsning

1920x1080 (FullHD)

Filformat

.mp4

Filstørrelse

max. 30-40 MB

Opløsning

1920x1080 (FullHD)

Opløsning

72 PPI

Filformat

.jpg

Der er ingen prisforskel på video og stillbilleder. Ved booking af 12 mdr. annoncering vil det grafiske arbejde være inkluderet i prisen (dog ikke
video). Ved booking af 1-6 mdr. annoncering vil det grafiske blive udarbejdet til en timepris á kr. 895,-. Alle priser er ex. moms.

Mittarfeqarfiit | Greenland Airports | P.O.Box 1036
3900 Nuuk | Greenland | Tel +299 32 60 05 | Fax +299 36 60 10

PLACERING AF STORSKÆRME I

KANGERLUSSUAQ LUFTHAVN
SECURITY

INDVEJBOOKING

SECURITY

DUTY FREE, BUTIK

SECURITY

BOARDING GATE 2

UDENRIGSHAL

SOUVENIR

BØRNEKROG

BOARDING GATE 1

› Plantegning af stueplan med røde felter som indikerer
storskærmene og deres placering

MÅL OG KANT

Undgå derfor så vidt muligt at placere essentiel tekst/budskab, eller vigtige elementer i billedmateriale, over kanterne.

57 cm

De 2 storskærme i lufthavnen er delt op i 4 lige store
skærme - se tegningen til højre. Dette resulterer i en kant på
cirka 1 cm.

102 cm

57 cm

102 cm

Total bredde: 204 cm
Total højde: 114 cm

KRAVSPECIFIKATIONER ANNONCEMATERIALE
Videomateriale

Stillbilleder

Opløsning

1920x1080 (FullHD)

Filformat

.mp4

Filstørrelse

max. 30-40 MB

Opløsning

1920x1080 (FullHD)

Opløsning

72 PPI

Filformat

.jpg

Der er ingen prisforskel på video og stillbilleder. Ved booking af 12 mdr. annoncering vil det grafiske arbejde være inkluderet i prisen (dog ikke
video). Ved booking af 1-6 mdr. annoncering vil det grafiske blive udarbejdet til en timepris á kr. 895,-. Alle priser er ex. moms.

Mittarfeqarfiit | Greenland Airports | P.O.Box 1036
3900 Nuuk | Greenland | Tel +299 32 60 05 | Fax +299 36 60 10

PLACERING AF STORSKÆRME I

ILULISSAT LUFTHAVN

› Plantegning af stueplan med
røde felter som indikerer
storskærmene og deres placering

MÅL OG KANT

Undgå derfor så vidt muligt at placere essentiel tekst/budskab, eller vigtige elementer i billedmateriale, over kanterne.

57 cm

De 2 storskærme i lufthavnen er delt op i 4 lige store
skærme - se tegningen til højre. Dette resulterer i en kant på
cirka 1 cm.

102 cm

57 cm

102 cm

Total bredde: 204 cm
Total højde: 114 cm

KRAVSPECIFIKATIONER ANNONCEMATERIALE
Videomateriale

Stillbilleder

Opløsning

1920x1080 (FullHD)

Filformat

.mp4

Filstørrelse

max. 30-40 MB

Opløsning

1920x1080 (FullHD)

Opløsning

72 PPI

Filformat

.jpg

Der er ingen prisforskel på video og stillbilleder. Ved booking af 12 mdr. annoncering vil det grafiske arbejde være inkluderet i prisen (dog ikke
video). Ved booking af 1-6 mdr. annoncering vil det grafiske blive udarbejdet til en timepris á kr. 895,-. Alle priser er ex. moms.

Mittarfeqarfiit | Greenland Airports | P.O.Box 1036
3900 Nuuk | Greenland | Tel +299 32 60 05 | Fax +299 36 60 10

