
Auktionsnummer: 1
Firma: PARTNER Advokater 

Hjemmeside: partneradvokater.dk

Vare: Champagnesmagning for 10 personer

Værdi: kr. 6.000,-
Minimumsbud: kr. 3.000,-

Eksklusiv champagnesmagning for 10 personer.
Nu har du en enestående chance for at smage dig  
igennem de forskellige typer af champagne i selskab  
med venner, kollegaer eller forretningsforbindelser.
Smagningen foregår hos Byens Vinhus i Køge centrum,  
så der er rig mulighed for at forsætte aftenen videre i Køge.  
Læs om PARTNER Advokater på partneradvokater.dk 

Auktionsnummer: 2
Firma: Mayday Vinduespolering
Hjemmeside: maydayvinduespolering.dk

Vare: Vinduespolering i 10 timer (kun til erhverv)

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,- 

10 timers kvalitets vinduespolering for erhverv 
fra Mayday Vinduespolering. 
MayDays Vinduespolering i Køge udfører vinduespolering 
for erhverv med aquacleananlæg og alt inden for  
fliserens og algebehandling af tag og facader. 
Læs meget mere på maydayvinduespolering.dk

2 stk. designerlamper fra Henning Jensen Køge.
Arne Jacobsen er en verdensberømt dansk arkitekt,  
som har designet en af vores meget populære  
væglamper AJ Væg. Lamperne er i grafitgrå.
Lamperne fra Henning Jensen Køge kan ikke byttes. 
Læs mere om Henning Jensen Køge på hjensen.dk

Auktionsnummer: 3
Firma: Henning Jensen Køge
Hjemmeside: hjensen.dk

Vare: 2 stk. AJ væglampe grafitgrå fra Louis Poulsen

Værdi: kr. 10.400,-
Minimumsbud: kr. 5.000,- 

  Designer væglamper i grafitgrå

Gavekort på kr. 5.000,- til Café Hammershus i Køge 
eller Hammershus Bageri i Herfølge.
Café Hammershus kan servere en vidunderlig kop kaffe 
og et lækkert stykke konditorkage. Hammershus Bageri 
byder på friske sandwich, nybagte kager og brød.
Læs meget mere på hammershusbageri.dk

Auktionsnummer: 4
Firma: Café Hammershus / Hammershus Bageri 
Hjemmeside: hammershusbageri.dk

Vare: Gavekort på kr. 5.000,-

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-



Auktionsnummer: 6
Firma: NanoClean
Hjemmeside: nanoclean.dk

Vare: Gavekort til fliserens fra NanoClean

Værdi: kr. 10.000,-
Minimumsbud: kr. 5.000,-

Gavekort på kr. 10.000,- til fliserens fra NanoClean.
Gavekort på kr. 10.000,- for fliserens (svarende til  
170 m2)) derefter vil prisen være 60 kr. pr. m2, købet 
dækker fliserens og imprægnering, samt levering af 
sand, som kunden selv fejer ud efter endt behandling.  
Læs meget mere om NanoClean på NanoClean.dk

Auktionsnummer: 8
Firma: Malerfirmaet Rytgaard
Hjemmeside: rytgaard.dk

Vare: Maling fra Dyrup via Malerfirmaet Rytgaard

Værdi: kr. 7.500,-
Minimumsbud: kr. 3.500,-

Kvalitetsmaling fra Dyrup via Malerfirmaet Rytgaard.
Gavekortet på kr. 7.500,- gælder til kvalitetsmaling fra 
Dyrup (både ude og inde) via Malerfirmaet Rytgaard.
Jens Rytgaard har i snart 4 årtier været en fast del af 
byggebranchen, både som Malermester og entrepriseleder.  
Malerfirmaet Rytgaard, Søndervangen 9, 4600 Køge. 
Læs mere om Malerfirmaet Rytgaard på rytgaard.dk

Auktionsnummer: 7
Firma: De Præcise Håndværkere
Hjemmeside: depraecisehaandvaerkere.dk

Vare: Gavekort til malerarbejde

Værdi: kr. 8.000,-
Minimumsbud: kr. 4.000,-

Malerarbejde fra De Præcise Håndværkere.
Bag De Præcise Håndværkere står Michael Hansen, 
Henrik Højberg og Claus Mindegaard.  
De Præcise Håndværkere sætter en ære i at overholde 
aftaler og deadlines samt i at levere vedludført håndværk 
af høj kvalitet. Gavekortet på kr. 8.000,- gælder til alt 
malerarbejde (ex. materialer og maling).  
Læs meget mere på depraecisehaandvaerkere.dk

Auktionsnummer: x
Firma: Xxxxxxxxxx
Hjemmeside: xxxxxxxxxxxxx

Vare: Xxxxxxx

Værdi: kr. x.xxx,-
Minimumsbud: kr. x.xxx,-

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 
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Auktionsnummer: 5
Firma: Køge Bugt/Møn/Borup Ryg- & Knæcenter
Hjemmeside: rygogknæ.dk

Vare: Gavekort

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Gavekort til Køge Bugt/Møn/Borup Ryg- & Knæcenter.
1 specialiseret smerteudredningsforløb/træningsforløb  
på 8 uger. ”Forløbet består af en 1. konsultation hos 
smertespecialist, osteopat D.O. stud og fysioterapeut 
Mark Ebbesen eller en af hans dygtige medarbejdere.  
Her kommer man igennem en grundig udredning af sine 
smerter, tidligere skader/smerter, kost, medicin, opera-
tioner, kosttilskud, træning mm. Derefter kommer man  
så i 8 ugers individuel eller hold behandling/træning.  
Det kan bruges både til slidgigt, rygsmerter, hovedpine, 
nakke- og skuldersmerter mv. Læs mere på rygogknæ.dk



Auktionsnummer: 12
Firma: GreenCleaning
Hjemmeside: greencleaning.dk

Vare: 5 x 1 times bilinteriør rens med tøris

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Gavekort til 5 x 1 times bilinteriør rens med tøris. 
Behandling med tøris er en effektiv afrensningsmetode, 
som anvender tøris (CO² der er presset i fast form) som 
blæsemiddel. Bilinteriør rens med tøris, inkl. fælge og 
motorrens. Både til firmabiler og privatbilen.  
GreenCleaning kommer til dig, ellers kan man besøge 
værkstedet i Haslev. Læs mere på greencleaning.dk

Auktionsnummer: 11
Firma: MarketingsSpecialist.dk
Hjemmeside: Marketingspecialist.dk

Vare: Marketings Rådgivningspakke

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Marketing Rådgivningspakke
Har I brug for mere synlighed for at tiltrække flere kunder, 
samarbejdspartnere eller medarbejdere?
Lad marketingspecialist.dk gennemgå jeres markeds-
føring og kommunikation og komme med anbefalinger 
til, hvad I kan gøre for at skabe den røde tråd og få 
mere synlighed. Læs mere på marketingspecialist.dk

Nils Wium Tømrermester- og Entreprenørfirma. 
Sikker sans for kvalitet og en meget bred vifte af kunder, 
der kommer igen og igen. Nils Wium hjælper både private 
kunder og virksomheder med at få løst opgaverne.
Læs meget mere på Nils Wium på nils-wium.dk

Auktionsnummer: 10
Firma: Nils Wium
Hjemmeside: nils-wium.dk

Vare: Tømrer eller murersvend + lærling for en dag

Værdi: kr. 5.500,-
Minimumsbud: kr. 3.000,-

  En svend og en lærling for en dag

Auktionsnummer: 9
Firma: MM Kloak
Hjemmeside: mmkloak.dk

Vare: TV inspektion af privat ejendom

Værdi: kr. 7.400,-
Minimumsbud: kr. 3.500,-

TV inspektion af privat ejendom, max 300 kvm, 
samt en rottespærre fra MM Kloak.  
MM Kloak fra Bjæverskov har mange års erfaring inden 
for bl.a. TV inspektion, kloakarbejde, rottesikring,  
reparation af kloak uden opgravning og meget mere.  
Byd på en TV inspektion af privat ejendom, max 300 
kvm, samt en rottespærre til en værdi af kr. 7.400,-. 
Læs meget mere om MM Kloak på mmkloak.dk 



Glarmester eller snedkerarbejde efter eget valg  
fra Mussmann Glas for en dag.
Mussmann Glas beskæftiger sig primært indenfor glas  
og aluminiums branchen, med speciale i glasløsninger  
i individuelt design, men beskæftigere også tømrer og 
snedkere. Læs meget mere på mussmann.dk

Auktionsnummer: 14                                                                                                                                               
                                                                                                                              
Firma: Mussmann Glas
Hjemmeside: mussmann.dk

Vare: Glas- eller snedkerarbejde for en dag

Værdi: kr. 5.500,-
Minimumsbud: kr. 3.000,-

Auktionsnummer: 15
Firma: Hegn og Porte
Hjemmeside: hegn-og-porte.dk

Vare: Sort lakeret port (inkl. montering)

Værdi: kr. 47.000,-
Minimumsbud: kr. 10.000,-

Flot designet port lakeret i sort fra Hegn og Porte.
Hegn og Portes lux model design i sort lakeret (ral 9005). 
Højde på porten er 130 cm og breden er 312 cm.  
Portens værdi er på kr. 35.000,- og montage kr. 12.000.-. 
Hegn og Porte i Køge servicerer både private kunder  
samt virksomheder med professionel industrisikring.  
Læs mere om Hegn og Porte på hegn-og-porte.dk

Auktionsnummer: 16
Firma: Scor.dk
Hjemmeside: scor.dk

Vare: 5 x gavekort til medlemskab på Scor.dk

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

5 x gavekort til 1 års medlemskab på scor.dk 
Den perfekte gave til dig selv eller dine frække venner.
Scor.dk er stedet hvor du kan finde en fræk sexpartner 
som single eller par, eller hvor du kan møde en  
ligesindet kæreste. Scor.dk er ærlighedens legeplads,  
og her finder du masser af sociale arrangementer,  
blogfester, og forums for de frække fantasier deles 
udover almindelige interesser.  
Scor.dk skuffer aldrig – læs meget mere på scor.dk

Auktionsnummer: 13
Firma: Wennichs VVS & Kloak
Hjemmeside: wennich.dk

Vare: Spansk feriehus i en uge i juli måned 2022 

Værdi: kr. 14.000,-
Minimumsbud: kr. 7.000,-

Feriehus i Spanien med pool og 8 sovepladser.
Dejligt feriehus i det skønne Competa der ligger ca. 1 time 
Malaga. Huset har egen pool, stort køkken og stue,  
2 badeværelser, 8 sovepladser og terrasse med en  
fatatisk udsigt. 1 uge i juli mdr. i 2022 efter eget valg. 
Læs mere om Wennichs VVS & Kloak på wennich.dk



Auktionsnummer: 17
Firma: Teigen Anlæg & Kloak
Hjemmeside: teigenaps.dk

 

Vare: En svend og en lærling for en dag

Værdi: kr. 7.500,-
Minimumsbud: kr. 3.500,-

En svend og lærling fra Teigen Anlæg & Kloak
• Inkl. gravemaskine med motorbør
• Vedligeholdelse af have og park
• Lægning af fliser og sten
• Naturstensbelægning
• Fældning af træer og buske 
• Beton og kloakopgaver
• Snerydning
Kontakt Teigen Anlæg & Kloak hvis du har brug for hjælp.

Auktionsnummer: 19
Firma: Reinhard K. Kluge
Hjemmeside: tm-rkk.dk

Vare: Tømrersvend og lærling for en dag

Værdi: kr. 5.500,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Tømrermester Reinhard K. Kluge tilbyder en tømrer-
svend og en lærling (inkl. servicevogn) for en hel dag.  
Alsidigt tømrer- og snedkerarbejde i forbindelse med 
nybygninger, tilbygninger eller renoveringer i alle  
kroge af huset. Læs mere på tm-rkk.dk

  Tømrersvend og lærling

Auktionsnummer: 20
Firma: Gunner Due Biler
Hjemmeside: gunnerdue.dk

Vare: 2 x total bilpleje udvendig og indvendig

Værdi: kr. 10.000,-
Minimumsbud: kr. 5.000,-

Bilpleje for 2 x biler hos Gunner Due Biler. 
Total bilpleje af 2 x biler udvendig og indvendig der  
gør at din bil ser ud som ny efter denne behandling.  
Læs om Gunner Due Biler på gunnerdue.dk

-vi plejer både kunder og biler

TOTAL UDVENDIG
• Fjernelse af insekter,  
   tjære- og asfaltpletter
• Dybdegående fælgrens  
   og vask af falser
• Grundig bilvask
• Lakken maskinpolres
• Lakforsegles
• Venylpleje
• Ruderensning

TOTAL INDVENDIG
• Støvsugning
• Gennemblæsning af alle sprækker
   og lignende
•  Rensning/vask af alle sæder,  

tæpper, måtter, bagegerum og  
anden beklædning

• Rens, vask og beskyttelse af  
  instrumentbord
• Ruderensning
• Imprægnering af tekstiler

Auktionsnummer: 18
Firma: TandproTetikeren og Tandlægehuset Køge
Hjemmeside: tpt.dk og koegetand.dk

Vare: Gavekort

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Gavekort på kr. 5.000,- fra Tandprotetikeren  
og Tandlægehuset Køge.  
OBS! Ifølge overenskomsten med Sygesikringen er det  
ikke tilladt at give rabat på overenskomstydelser.  
Gavekortet kan bruges på frie ydelser som feks.  
protesebehandling, kronebehandling eller tandblegning. 
Læs mere på tpt.dk eller koegetand.dk

Gavekort på kr. 5.000,-



Auktionsnummer: 22
Firma: SJEB
Hjemmeside: sjeb.dk

Vare: Gavekort til SJEB

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Gavekort på kr. 5.000,- til SJEB.
Gavekortet kan bruges hos SJEB i Rønnede, Køge eller 
Brøndby. Erhvervsbeklædning til alle brancher og med 
kunden i centrum. SJEB tilbyder arbejdstøj, profiltøj, 
sikkerhedsfodtøj, sportstøj, merchandise og gaveartikler 
m.m. SJEB er en dynamisk virksomhed med hovedsæde  
i Rønnede - og afdelinger i både Køge og Brøndby. 
Læs meget mere om SJEB på sjeb.dk

Gavekort på kr. 5.000,- til Din Tøjmand Køge.
Din Tøjmand i Køge har et solidt udvalg af mærkevarer  
som Signal, Gant, Fred Perry, Eterna, Meyer og mange 
andre gode brands, og har også de helt store størrelser. 
Din Tøjmand Køge tilbyder også flotte løsninger på  
profiltøj med f.eks. broderet firmalogo.
Vi ses hos Din Tøjmand i Køge, Næstved og Nykøbing F.
Se og læs mere om Din Tøjmand på dintojmand.dk

Auktionsnummer: 23
Firma: Din Tøjmand Køge
Hjemmeside: dintojmand.dk

Vare: Gavekort til Din Tøjmand Køge

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Gavekort til Din Tøjmand på kr. 5.000,-

Auktionsnummer: 24
Firma: Rib House Køge
Hjemmeside: ribhouse.dk

Vare: Gavekort til et dagsmøde for op til 50 personer

Værdi: kr. 19.000,-
Minimumsbud: kr. 10.000,-

Dagsmøde for op til 50 personer på Rib House Køge.
Rib House Køge tilbyder et gavekort til et dagsmøde på 
50 personer. Pakken består af:
• Kaffe/te og winnerbrød
• Frokost buffet Inkl. en genstand
• Eftermiddags kaffe og kage
• Lokale inkl. isvand og frugt 
Læs meget mere om Rib House Køge på ribhouse.dk 

Få dit helt eget event for op til 30 personer.
GoToEvents kommer ud med 3-5 af GoToEvents sjo-
veste aktiviteter og faciliterer den fedeste  
3 eller 5 kamp. GoToEvents instruktør sørger for  
det hele. Vælg mellem over 40 forskellige aktiviteter. 
Læs meget mere på gotoevents.dk 

Auktionsnummer: 21
Firma: GoToEvents
Hjemmeside: gotoevents.dk

Vare: Eventpakke fra Go To Events

Værdi: kr. 7.500,-
Minimumsbud: kr. 4.000,-



Auktionsnummer: 25
Firma: JC Nordic / Sense Danmark ApS
Hjemmeside: jcnordic.dk

Vare: Gavekort til kreativt univers

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Gavekort til kreativt univers til både børn og voksne.
Canvas lærreder i mange størrelser, staffeli, akvarel, 
sketch, drawing blokke i A5, A4 og A3, penne, pensler, 
akvarel, akryl farver. Børne aktivitet med farveblyanter, 
fibertusser, glittertusser, dufttusser, metalictusser,  
glitterlim, fedtfarver, malebøger, tegneblokke m.m.  
Gavekortet gælder til JC Nordic / Sense Danmark i Køge.

Auktionsnummer: 27
Firma: HB Køge
Hjemmeside: HBKoge.dk

Vare: 2 timers padelkamp med Agger og Jacobsen

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Padelkamp mod Daniel Agger og Lars Jacobsen.
Få en unik og sjov oplevelse med en 2 timers  
padelkamp i København med HB Køges trænerduo  
i NordicBet Ligaen: Daniel Agger og Lars Jacobsen.  
Datoen for padelkampen aftales efterfølgende.

  2 timers padel med Agger og Jacobsen

Her er bålstedet der holder fra Herfølge Kleinsmedie
Bålstedet er lavet i kraftig smedejern, med tilhørende 
rist. Kvalitet og flot design fra Herfølge Kleinsmedie. 
Læs mere om Herfølge Kleinsmedie på hekl.dk

Kvaliteten er i top

Auktionsnummer: 28
Firma: Herfølge Kleinsmedie
Hjemmeside: hekl.dk

Vare: Bålsted i smedejern

Værdi: kr. 6.000,-
Minimumsbud: kr. 3.000,-

Auktionsnummer: 26
Firma: Comwell Køge Strand
Hjemmeside: comwell.dk

Vare: Gavekort til Comwell Køge Stand

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Gavekort til møde- og konferencelokaler.
Gavekortet på kr. 5.000,- gælder til brug ved møde-  
og konferencelokaler på Comwell Køge Strand.  
Fri parkering og lokalerne er med projektor og fri WiFi. 
Læs mere om Comwell Køge Strand på comwell.dk



Gavekort på kr. 5.000,- til Capelli Sport. 
En del af Capelli Sports filosofi er, at engagement i og 
fremme af ungdoms- og amatørsport er lige så vigtigt 
som et succesfuldt samarbejde med professionelle  
klubber i nationale og internationale ligaer.  
Læs mere om Capelli Sport på capellisport.com

Auktionsnummer: 29
Firma: Capelli Sport
Hjemmeside: capellisport.com

Vare: Gavekort til fritidstøj fra Capelli Sport

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Kvalitets vaskemaskine fra Skousen Køge. 
Vaskemaskine med plads til 10 kg tøj. Er I en større 
familie, eller ønsker I at klare tøjvasken på færre vaske. 
Centrifugering: 1400 Omdrejninger per minut.  
Skousen Køge matcher selvfølgelig laveste netpris*  
og hjælper dig gerne med at tjekke prisen.  
Læs meget mere om Skousen Køge på skousen.dk 

Auktionsnummer: 32
Firma: Skousen Køge
Hjemmeside: skousen.dk

Vare: Vaskemaskine fra Hoover

Værdi: kr. 6.500,-
Minimumsbud: kr. 3.000,-

Auktionsnummer: 31
Firma: Dansk Privat Rengøring
Hjemmeside: dpren.dk

Vare: Gavekort til privat rengøring

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Gavekort på kr. 5.000,- til Dansk Privat Rengøring.
Vælger du Dansk Privat Rengøring til at stå for din  
private rengøring, kan vi garantere ekspertise og 
service af højeste kvalitet. Læs mere på dpren.dk 
Aftalen skal passe ind i eksisterende kalender og 
gælder i Køge, Solrød og Greve Kommune.

Gavekort fra Garant Køge til nye gardiner.
Garant lægger stor vægt på, at løsningerne er tilpasset 
til dine behov. Derfor er alle vores gardin- og solafskærm-
ningsløsninger lavet efter mål. Du kan hente masser af 
inspiration og vejledning, hvis du kigger ind i vores butik  
i Køge. Gavekortet kan ikke kombineres med andre tilbud 
eller rabatter. Gratis opmålning. Læs mere på garant.nu

Auktionsnummer: 30
Firma: Garant Tæpper, Gulve og Gardiner
Hjemmeside: garant.nu

Vare: Gavekort til gardiner eller solafskærmning

Værdi: kr. 8.000,-
Minimumsbud: kr. 4.000,-



Gavekort til en god aften på Bistro17. 
Gavekort på kr. 5.000,- fra Advokathuset og Cartsen Brix 
til en dejlig mad- og vinoplevelse på Bistro17 i Køge. 
Advokathuset i Køge er en meget alsidig virksomhed,  
der siden 1960 har løst en lang række advokatopgaver.
Advokathusets primære klienter er små og mellemstore 
virksomheder samt private. Læs mere om Advokathuset  
på Søndre Alle i Køge på advokathuset-koege.dk

Auktionsnummer: 34
Firma: Advokathuset
Hjemmeside: advokathuset-koege.dk

Vare: Gavekort til Bistro17

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Auktionsnummer: 36
Firma: HB Køge
Hjemmeside: HBKoge.dk

Vare: Champions League kampbold med autografer

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Kampbold fra HB Køges kamp mod FC Barcelona.
Få fat i Champions League kampbolden fra den historiske 
hjemmkamp mellem HB Køge og FC Barcelona i  
Women’s Champions League, der blev spillet på  
Capelli Sport Stadion den 14. oktober 2021.
Kampbolden er med alle HB Køges kvinders autografer.  
Læs meget mere om HB Køge på HBKoge.dk 

Auktionsnummer: 35
Firma: Zyklus
Hjemmeside: zyklus.dk

Vare: 8 billetter til Den Skaldede Frisør

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

8 billetter fra Zyklus til Den Skaldede Frisør.
Musicalen Den Skaldede Frisør vender tilbage i efteråret 
2022 med det samme stjernespækkede cast. Glæd dig 
til at opleve Susanne Bier og Thomas Helmigs musicalhit 
som både anmeldere og publikum elskede – det er den 
skønneste musicalkomedie siden Den Eneste Ene. 
Køber vælger selv datoen. Zyklus er specialiseret i  
optimering af corporate events og erhvervsnetværk.

  MUSICAL OPLEVELSE

Auktionsnummer: 33
Firma: Det Sunde Køkken
Hjemmeside: detsunde-koekken.dk

Vare: Sommermenu til 30 personer

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Lækker menu fra Det Sunde Køkken på Køge Torv.
Lækker sommermenu til 30 personer der består af  
4 slags salater, græske frikadeller og kyllinge spyd.
Bestil et lækkert udvalg af frisklavede salater og kylling 
til dit næste selskab, arrangement eller firmafrokost.  
Vi har noget for enhver smag og garanterer at maden 
leveres til tiden. Læs mere på detsunde-koekken.dk



Auktionsnummer: 37
Firma: Taggards Movers
Hjemmeside: taggaardmovers.com

Vare: Gavekort til udlandsflytning (begge veje)

Værdi: kr. 10.000,-
Minimumsbud: kr. 5.000,-

Gavekort på kr. 10.000,- til udlandsflytning. 
Taggaard Movers er ejet af Torben Taggaard, der har 
30 års erfaring i flytninger og relocation af familier og 
virksomheder til Europa og den øvrige verden. At rykke 
teltpælene op og flytte ud i verden er for de fleste en 
stor beslutning, der kræver megen overvejelse. Og det 
er med god grund, for der er mange praktiske ting at 
holde styr på, når man flytter på tværs af landegrænser.
Læs meget mere om på taggaardmovers.com 

Auktionsnummer: 40
Firma: Sjællandske Medier
Hjemmeside: sn.dk/koege

Vare: Virksomhedsprofil

Værdi: kr. 37.500,-
Minimumsbud: kr. 10.000,-

Fortæl den gode historie i en målrettet  
markedsføring over for din målgruppe
• Helside virksomhedsprofil i Ugeavisen Køge.  
 Dækker hele Køge Kommune - 35.000 ugentlige læsere. 
• Helside virksomhedsprofil i Sjællandske eller Dagbladet  
 - 32.000 daglige læsere 
•  Virksomhedsprofilen på sn.dk/koege - 30.000 visninger
•  PDF eller JPG af virksomhedsprofilen.
•  Incl. opsætning, foto + færdigredigeret artikel
Læs meget mere på sn.dk/koege

Samlet pris

kr. 
Incl. opsætning, foto
37.500,- 

+ færdig-redigeret ar� kel

Fortæl den gode historie 
i en målrett et markedsføring 
overfør din målgruppe

Pakke

VIRKSOMHEDSPROFIL

i en målrett et markedsføring 

Hvorfor content marketing
6 takes fra i dag

1. Alle har en god historie at fortælle. Det handler bare om at finde den gode vinkel -
nogle gange skal kunden bare hjælpes lidt på vej. 

2. Native artiklen kan suppleres med en faktaboks, hvor man kan være strategiske i sit 

salgsbudskab.  

3. Advertorials og native kan udkomme i mange forskellige formater.4. Native skaber et forhold mellem virksomhed og kunde, som man ikke gør med 
klassisk annoncering - Giver en personlig relation, som kunden husker.5. Native giver troværdighed, da læseren modtager en god læseoplevelse fra en 

kompetent afsender.

6. Læseren lærer brandets/kundens værdier at kende – Ikke kun produktet
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Korsør
Skælskør

SKÆLSKØR12 1212KORSØR SLAGELSE

Kobæk Strand og café
udvider til gourmet
Bestyrelsen for en

Amartørteatret Krabasken har 
premiere på maskaraden af Carl
Nielsen med dans og opera

Klovnen Charlie besøger 
VestsjællandsCentret i Slagelse
Balloner og konkurrencer

12

Klovnen Charlie besøger 
VestsjællandsCentret i Slagelse
Balloner og konkurrencer

12

Maritime uger og sang 
fra gæstesanger Kaya
Bestyrelsen for en

Ugravninger til glæde 
for hele Trelleborg
Bestyrelsen for en

Uge 19    
Onsdag 12. november 2020    
Årgang 1

12

- en del af Sjællandske Medier
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Ugeavisen Køge
Torvet 19A   |   4600 Køge   |   Tlf. 56 65 82 00 

 Køge

 Køge

•	 Helside	virksomhedsprofi	l	i	Ugeavisen	Køge.		 	
	 Dækker	hele	Køge	Kommune	-	35.000	ugentlige			
	 læsere.
•	 Helside	virksomhedsprofi	l	i	Sjællandske	eller	 
	 Dagbladet	-	32.000	daglige	læsere. 

•	 Virksomhedsprofi	len	på	sn.dk/koege
	 -	30.000	visninger.
•	 PDF	eller	jpg	af	virksomhedsprofilen.

Samlet pris

kr. 
Incl. opsætning, foto
37.500,- 

+ færdig-redigeret ar� kel

Fortæl den gode historie 
i en målrett et markedsføring 
overfør din målgruppe

Pakke

VIRKSOMHEDSPROFIL

i en målrett et markedsføring 

Hvorfor content marketing
6 takes fra i dag

1. Alle har en god historie at fortælle. Det handler bare om at finde den gode vinkel -
nogle gange skal kunden bare hjælpes lidt på vej. 

2. Native artiklen kan suppleres med en faktaboks, hvor man kan være strategiske i sit 

salgsbudskab.  

3. Advertorials og native kan udkomme i mange forskellige formater.4. Native skaber et forhold mellem virksomhed og kunde, som man ikke gør med 
klassisk annoncering - Giver en personlig relation, som kunden husker.5. Native giver troværdighed, da læseren modtager en god læseoplevelse fra en 

kompetent afsender.

6. Læseren lærer brandets/kundens værdier at kende – Ikke kun produktet
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Korsør
Skælskør

SKÆLSKØR12 1212KORSØR SLAGELSE

Kobæk Strand og café
udvider til gourmet
Bestyrelsen for en

Amartørteatret Krabasken har 
premiere på maskaraden af Carl
Nielsen med dans og opera

Klovnen Charlie besøger 
VestsjællandsCentret i Slagelse
Balloner og konkurrencer

12

Klovnen Charlie besøger 
VestsjællandsCentret i Slagelse
Balloner og konkurrencer

12

Maritime uger og sang 
fra gæstesanger Kaya
Bestyrelsen for en

Ugravninger til glæde 
for hele Trelleborg
Bestyrelsen for en

Uge 19    
Onsdag 12. november 2020    
Årgang 1

12

- en del af Sjællandske Medier
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Ugeavisen Køge
Torvet 19A   |   4600 Køge   |   Tlf. 56 65 82 00 

 Køge

 Køge

•	 Helside	virksomhedsprofi	l	i	Ugeavisen	Køge.		 	
	 Dækker	hele	Køge	Kommune	-	35.000	ugentlige			
	 læsere.
•	 Helside	virksomhedsprofi	l	i	Sjællandske	eller	 
	 Dagbladet	-	32.000	daglige	læsere. 

•	 Virksomhedsprofi	len	på	sn.dk/koege
	 -	30.000	visninger.
•	 PDF	eller	jpg	af	virksomhedsprofilen.

Auktionsnummer: 39
Firma: Vin & Druen
Hjemmeside: vinogdruen.dk

Vare: Vinspagning

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Gavekort på kr. 5.000,- til en vinsmagning.
Vinoplevelse fra Vin & Druen. Du bestemmer selv tid, 
sted og hvad der skal smages (skal afholdes i 2022).
indehaver Claus Pedersen importerer selv vinene, og 
gør en dyd ud af at finde gode vine, som er unikke og 
dermed noget ud over det sædvanlige. Ingen fordyrende 
mellemled. Læs meget mere på vinogdruen.dk 

  Lækker vinoplevelse

Gavekort til buffet eller tapas til din næste fest. 
Skal du holde fest, reception, barnedåb, konfirmation  
eller fødselsdag så leverer Ferdinands Catering en lækker  
buffet eller tapasanretning med gavekortet på kr. 5.000.-. 
Læs om Ferdinands Catering på ferdinands-catering.dk

Auktionsnummer: 38
Firma: Ferdinands Catering
Hjemmeside: ferdinands-catering.dk

Vare: Gavekort til Ferdinands Catering

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-


