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DMJU samler modeljernbaneklubberne i Danmark, og er arrangør af 
Danmarks største modeljernbaneudstillinger. Næste gang i 
Bramdrupdam 2.-3. april 2016. 
 
Efter succesen i Køge i 2015 planlægger vi igen at udgive et souvenir program – et 
modeljernbanehæfte med praktisk info om udstillingen, oplysende artikler om vores hobby, og 
ikke mindst attraktive annoncer fra udstillere, forhandlere og samarbejdspartnere. Vi 
planlægger et magasin på omkring 20-24 sider, A4 format og i fire farver. Det skal uddeles 
gratisgratisgratisgratis til alle de omkring 3000 gæster som forventes at besøge udstillingen. Samtidigt 
hermed vil magasinet også blive tilgængeligt online på vores hjemmeside og som link i vores 
mail korrespondance. Med andre ord: der bliver tale om en virkelig god eksponering overfor 
modeljernbanefolket – gamle såvel som nye kunder! 

 
I Køge uddelte vi mere end 2000 magasiner, og efterfølgende har vi uddelt yderligere over 1000 
eksemplarer på messer og byttemarkeder over hele landet, samt i butikkerne og ved klubaftener med 
mere. Det betaler sig altså at være med! 

 
Jeres virksomhed er vigtig for os!Jeres virksomhed er vigtig for os!Jeres virksomhed er vigtig for os!Jeres virksomhed er vigtig for os!    
 
Da I er en vores gode udstillere/samarbejdspartnere vil vi gerne tilbyde Jer muligheden for at 
profilere forretningen i souvenir programmet med en annonce. Gerne med et aktuelt budskab 
eller et godt udstillingstilbud, men indholdet i annoncen bestemmer I naturligvis selv. 
Annoncepriserne starter ved kr. 500,00 for 1/8-side (105 mm x 74 mm), så alle kan være 
med. Vi vil tillade os at kontakte dig i løbet af de næste uger, eller du kan selv afgive din 
annonce bestilling på vedlagte ordreblanket. For at vi kan gennemføre projektet skal der i alt 
tegnes annoncer svarende til 7 hele sider. Vi håber på Jeres medvirken! 
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