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Deal.dk sørger for gode oplevelser i Kolding

Ugeavisen Kolding nye familierelation med Jysk Fynske Medier har banet vejen for 
gode tilbud på lokale oplevelser med Deal.dk.

Ferier. Restaurantbesøg. Weekendophold. Wellness.

Udvalget af gode oplevelser er stort, når man klikker ind på Deal.dk, som nu også er kommet 
til Syd- og Sønderjylland.

I forbindelse med, at Ugeavisen Kolding nu er en del af Jysk Fynske Medier, leverer Deal.dk 
nu også gode tilbud i Kolding.

- Der er nye, lokale tilbud på gode oplevelser hver dag. Besparelsen er altid mindst 40 
procent på de lokale deals – ofte mere. Deal.dk er dermed det oplagte sted, hvis man er på 
udkig efter alt fra weekendophold til massage. Vi lægger os hårdt i selen for at skaffe de 
allerbedste oplevelser til vores brugere, så jeg er helt sikker på, at borgere i Kolding vil blive 
glade for Deal.dk, fortæller Klavs Steenhof, produktchef for Deal.dk.

Nemt at bruge
Det er legende let at bruge Deal.dk. For at kunne købe tilbud, skal man først oprette sig som 
bruger. Gør man det via adressen Deal.dk/vind, så er man med i konkurrencen om et ophold 
for to personer. 

Det er også en god idé at tegne gratis abonnement på Deal.dk’s nyhedsbrev – så er der friske, 
lokale tilbud i indbakken hver dag.

De samme kontaktpersoner
Tidligere har Ugeavisen Kolding været tilknyttet et andet dealsite, men fra nu af vil alle de 
gode deals, du finder i Ugeavisen Kolding være på Deal.dk. Samtidig, så er Ugeavisen 
Kolding fremover dét sted, hvor virksomheder kan komme i kontakt med deal.dk:

- For virksomheder er overgangen til Deal.dk problemfri, idet det er de samme konsulenter 
hos Ugeavisen Kolding, som sørger for, at tilbudet bliver aktiveret og synligt for borgere i 
Kolding.

Er du virksomhed, og har et godt tilbud til borgere i Kolding, så skal du kontakte [konsulent/
kontaktinfo]: Birgitte Ahrenkiel i Aabenraa og i Kolding-området, Henriette Thiemer 
Andersen i Sønderborg og Haderslev-området og Louise Østergaard i Tønder-, Varde- og 
Esbjerg-området.

Både virksomheder og kunder kan få meget mere info på Deal.dk.

http://deal.dk

