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Lýsingarmøguleikar
Kappingarárið 2011

Rulluskelti við flogvøllin
Við innkoyringina til flogvøllin, hava vit eitt rulluskelti við trimum lýsingum á. Skelti er 135x720cm til støddar.
Samlaði trafikkurin við skelti er stórur. Tey ferðandi um flogvøllin eru uml. 200.000 (2009) umframt teirra
"nærmastu". Harafturat koma starvsfólk á vøllinum og vágafólk generelt. Ársmiðalferðslan er millum 2300 og
2400 bilar um samdøgrið (2005-2008), tvs. meira enn 69000 bilar um mánaðin og meira enn 839500 bilar um
árið. (kelda: Landsverk og floghavn.fo)
Ein mánaða
Kr. 8000

> Tríggjar mánaðar
Kr. 5000/mánaðan

> Seks mánaðar
Eftir avtalu

Prísirnir eru umframt framleiðslukostnað. Vegleiðandi framleiðslukostnaður er kr. 5000.

Leikskrá
Til allar heimadystirnar hjá 07 Vestur, verður øllum áskoðarum latin ókeypis leikskrá.
Leikskráðin inniheldur profilar, relevantar greinar, blogg, hagtøl og leikaralista hjá heima- og
útiliði, umframt lýsingar.
1/4 síða
Kr. 3000 um árið

1/2 síða
Kr. 5000 um árið

1/1 síða
Kr. 8000 um árið

Prísirnir eru umframt eventuellan framleiðslukostnað.
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Vallarlýsingar
Fram við vøllin í Sørvági, á Dungasandi, er girðing, ið er væl egna
til lýsingar. Báðar langsíðurnar síggjast væl, einumegin frá SÍhúsinum, har fólk gjarna standa, og hinumegin, frá sitiplássunum.
Aftanfyri málini er eisini sera væl egna, serliga fyri at koma uppá
myndir í miðlunum. Eisini eru møguleikar við lýsing á húsinum.
< 2 metrar
Kr. 800/m um árið

2-10 metrar
Kr. 600/m um árið

> 10 metrar
Eftir avtalu

Prísirnir eru umframt framleiðslukostnað. Vegleiðandi framleiðslukostnaður er kr. 850/metur.

Lýsing á klæðum
Lýsingar á leikarabúnum eru sjálvandi eisini møguligir – og nógv brúktir. Allir
leikarar á besta liðið okkara hava egin klæðir og fast leikaranummar. Til ber at
fáa lýsing á bringuni á troyggju hjá einstakum leikara eftir egnum ynski (so vítt
møguligt) ella aðrastaðni á búnanum hjá øllum liðinum.
Bringa
Kr. 10.000/leikara

Háls/nakkað
Kr. 20.000/allar

Shorts framman
Kr. 20.000/allar

Shorts aftan
Kr. 12.000/allar

Rygg
Kr. 20.000/allar

Prísirnir eru íroknað framleiðslukostnað.
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