Fyret i Hirtshals
sælger billetter
Det første oplag af billetter til Hirtshals Fyr er designet og trykt hos Ecco Print,
som også har sponsoreret de smukke billetter
Så er der gang i billetsalget på Hirtshals Fyr – og det må siges, at Fyret sælger billetter!
Onsdag den 28. maj blev de første billetter rykket af blokken, og i løbet af de første ti dage har
der været omkring 500 gæster på fyret.
Inden det kom til salg af billetter har Hirtshals-virksomheden Ecco Print designet de smukke
billetter, som er forsynet med motiver fra Hirtshals Fyr.
Designet er inspireret af de kultur-billetter man bl.a. kender fra ferieture til Grækenland. Her
har templer og andre kulturelle seværdigheder en lang tradition for at benytte billetter med
historiske motiver.
Der er fire billettyper – Voksen, voksen gruppe, barn og barn gruppe. Hver kategori har sit
eget motiv.
Det tyder på at gæsterne sætter pris på billetterne og tager dem med sig hjem som et minde
om besøget i Hirtshals Fyr. Så, samtidig med at fyret på den måde markedsføres, slipper de
frivillige billetsælgere for at gå rundt i området og samle bortkastede billetter op.
Trykningen af de første 15.000 billetter er sponsoreret af Ecco Print, der til gengæld kan gøre
opmærksom på sig selv på billettens bagside.
Det næste oplag på 15.000 eller måske mere skal også sponsoreres. Bestyrelsen i Hirtshals
Fyr Fond forventer, at der er stor interesse for at sikre sig billettens bagside, og ad den vej
dels støtte Hirtshals Fyr Fond og dels markedsføre sin virksomhed.

Her et prøvetryk af billetten til voksen.
Prisen for en voksentur op og ned er 20
kr. Børn skal betale 10 kr.

De smukke billetter er designet og trykt hos Ecco
Print. Her følger Ecco Prints indehaver Jan Viberg
Elleriis typotekniker Carsten Sund Jensens arbejde
med billetterne til Hirtshals Fyr.

