
1

From: Preben Simonsen <ps@bha.dk>
Sent: 9. november 2021 12:08
To: Camilla Stolt Nielsen
Subject: SV: Pris på lokaludvalgets klumme i 2022
Attachments: Læsertal +  -profil BHA 2020.pdf

Hej Camilla

Her er de seneste tal – som er en st igning fra 2019….
Jeg forventer 2021 tal /  1. halvår om ” ikke så længe”

M ed venlig hilsen

Preben Simonsen
Salgschef

brønshøj-husum avis a/ s
Søborg Hovedgade 79 /  2860 Søborg
Tlf. +45 3860 3003 / M obil: 3112 0065 /  E-mail: ps@bha .dk / www.bha.dk

Fra: Camilla Stolt  Nielsen [mailto:LJ8E@kk.dk] 
Sendt: 9. november 2021 11:59
Til: Preben Simonsen <ps@bha.dk>
Emne: SV: Pris på lokaludvalgets klumme i 2022

Tak Preben

Jeg vender t ilbage i januar.

Kan du mon i mellemt iden afsløre jeres læsertal i 2021?

Fra: Preben Simonsen <ps@bha.dk> 
Sendt: 9. november 2021 11:58
Til: Camilla Stolt  Nielsen <LJ8E@kk.dk>
Emne: SV: Pris på lokaludvalgets klumme i 2022

Kære Camilla 

Tak for din forespørgsel….

Halvsiden placeret  på side 7 kan jeg klare t il samme pris som i år – 6.075,- + moms
En helside placeret på side 7 – Så må jeg vel være lidt  ekst ra flink og gøre det  mere 
at t rakt ivt  for jer kr. 9.100,- + moms
Har du kommentarer eller spørgsmål – så ringer /  skriver du bare.

M ed venlig hilsen
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Preben Simonsen
Salgschef

brønshøj-husum avis a/ s
Søborg Hovedgade 79 /  2860 Søborg
Tlf. +45 3860 3003 / M obil: 3112 0065 /  E-mail: ps@bha .dk / www.bha.dk

Fra: Camilla Stolt  Nielsen [mailto:LJ8E@kk.dk] 
Sendt: 8. november 2021 09:46
Til: Preben Simonsen <ps@bha.dk>
Emne: Pris på lokaludvalgets klumme i 2022

Hej Preben

Vil du sende mig forslag til pris på 11 klummer i jeres avis for lokaludvalget, samme format som nu 
(halvside) Alle mdr undt juli?

Derudover vil jeg også gerne bede om forslag til pris på, hvad en hel side kan koste 11 gange årligt, undt. 
juli?

Vi tales ved og tak














