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PRO VITA Group Danmark
online promotion

Orientering og information om muligheder på Internetportalen www.blenstrup.dk
for

Institutioner i Blenstrup, - og i det nære opland !

Gratis:
Alle institutioner i Blenstrup, - og i det nære opland, - kan uden beregning, være repræsenteret på oversigts-siden for 
“institutioner” på Internet-portalen www.blenstrup.dk, med institutionens navn. adresse og mail.

Er der kendskab til lokale Institutioner, som ikke allerede er repræsenteret på oversigts-siden, hører vi gerne herom. - 
Send en mail til webmaster@blenstrup.dk

Mindre omkostning:
For en minimal omkostning kan alle institutioner i Blenstrup, - og i det nære opland, - være repræsenteret på oversigts-
siden for institutioner på Internet-portalen www.blenstrup.dk med Institutionens navn, - suppleret med adresse-
information og link til egen hjemmeside, - eller et link til en gratis visitkort-præsentation, med alle relevante oplysninger. 
(se eksempel herunder)

Fig.1.

Institutionens navn 
Postadresse m. gade/vej og nr.

Post nr. og by.
Tlf. xx.xx.xx.xx  /  Fax. xx.xx.xx.xx / Mobil. xx.xx.xx.xx

Mail. xxxx@xxxxx.xx

Evt. link til ekstern hjemmeside

Visitkortet er et online-visitkort, som åbnes ved et 
klik på institutionens navn på oversigts-siden, hvor 
navnet vil være markeret (fremhævet)

Visitkortet produceres individuelt, og helt uden 
beregning efter modtagelse af relevante 
oplysninger samt en indbetaling for første års 
abonnement.

På visitkortet vil der endvidere være mulighed for et 
link til en ekstern hjemmeside.

Minimal udgift:

Vigtigt:

For kun 200,- Kr./årligt (excl. moms) kan institutioner i Blenstrup, - og i det nære opland, - være repræsenteret på 
oversigts-siden for institutioner på Internet-portalen www.blenstrup.dk med navn, - suppleret med adresse-information 
og link til egen hjemmeside, - eller et link til en gratis-visitkort præsentation.
(se eks. herover)

Beløbet på 250,- Kr./årligt (incl. moms) kan indbetales direkte til vor bank forbindelse:

(Denne side kan, sammen med kvitteringen for indbetalingen, benyttes som internt regnskabsbilag)

En indbetalingen må nødvendigvis være suppleret med navn, adresse, mail-adresse eller anden identifikation.
Send evt. en mail-information til webmaster@blenstrup.dk

Jutlander Bank, . . - Reg. 9812 + konto nr. 2075172233
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