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HVEM ER LÆSERNE? 
• Danske familier udstationeret af danske virksomheder 

og organisationer. 
• Danske familier med egen virksomhed og danske med-

arbejdere i internationale virksomheder og organisatio-
ner. 

• Hjemvendte danske expats. 
• DANES ligger i venteværelserne i en lang række ambas-

sader, konsulater, kirker, eksportkontorer, klubber og 
foreninger i udlandet samt i virksomheder, ministerier, 
redaktioner mm. i Danmark. 

”LÆSER DU DET TRYKTE DANES?”
Hele magasinet: 13 %
Det meste: 36 %
Cirka halvdelen: 23 %
Kilde: Læserundersøgelse juni 2016 / 1.091 respondenter. 

“HUSSTANDENS ÅRSINDTÆGT EFTER SKAT?”* 
Mere end 1 million kr.: 24 %
Mellem 500.000 og 1 million kr.: 23 % 
Mellem 200.000 og 500.000 kr.: 16 % 
Mindre end 200.000 kr.: 3 % 
Ønsker ikke at oplyse: 34 % 
Mindre end 200.000 kr.: 3 %
Ønsker ikke at oplyse: 34 %
Kilde: Læserundersøgelse juni 2016 / 1.091 respondenter. 

LÆSEVENLIG E-VERSION
Sammen med hver trykte udgave lancerer vi en gratis 
version på iPaper’s kvalitets e-reader. 
Vi indsætter hyperlinks i samtlige annoncer, så læsere med 
ét klik kan springe fra magasin til direkte til annoncørers 
hjemmesider.
Eksempel: ipaper.ipapercms.dk/DanesWorldwide/
danes-3-2018/#/ 

INDHOLD 
Uddannede journalister står bag langt det meste 
indhold i hvert nummer af DANES. Her møder læserne 
blandt andet velskrevne: Portræt- og reportageartikler 
om internationale danskeres familieliv, karriere og 
fremtidsdrømme. Baggrundsartikler om bl.a. danske 
forhold set i internationalt perspektiv. Nyheder fra 
Danmark samt forbrugerorienterede artikler med ny 
inspiration til læsere der typisk rejser meget og kerer sig 
om kvalitet.  
Hvert nummer af DANES byder også på sidste nyt fra 
foreningen Danes Worldwide, holdningsbårne klummer og 
andre indlæg samt nyttige artikler fra udvalgte eksperter, 
der rådgiver netop internationale danskere.
 
TEKNISKE DATA 
FREKVENS: 4 udgivelser hvert år. 
OMFANG OG FARVER: 68 sider / 4+4 
OPLAG OG RÆKKEVIDDE: 5.600 / ca. 18.000 læsere. 
FORMAT OG PAPIR: 210 x 275 mm / 200 gr. Arctic Matt 
FSC (omslag med bogryg) / 115 gr. Multiart Matt FSC 
(indhold).  

DEADLINES MAGASINET DANES 2018

MAGASINET DANES
Danes Worldwides tidsskrift er det eneste i Danmark specialiseret i internationale danskere. Det udkommer 4 gange årligt på 
tryk  samt i en læsevenlig (gratis) onlineversion, der nærlæses af danskere i mindst 115 lande i alle verdenshjørner. Vi bringer 
dit budskab ind i stuen og venteværelserne i bl.a. New York, Milano, Shanghai og Capetown. Få direkte adgang til et eksklusivt 
publikum med helt særlig appetit for danske budskaber.
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BLAD

DANES 1

DANES 2 *

DANES 3

DANES 4

BESTILLING

1. februar 

3. maj  

2. august 

25. oktober 

MATERIALE 

15. februar 

17. maj 

9. august  

8. november

UDKOMMER 

8. marts 

31. maj  

30. august 

29. november
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*100 års jubilæumstidskrift (i alt 100 sider). 



RABAT PÅ FLERE ANNONCER INDEN FOR ET  
KALENDERÅR: 
2-3 annoncer: 7 % 
4-5 annoncer: 10 % 
6 annoncer: 15 % 

1/1 SIDE 
Til kant: 210 x 275 mm. 
Spalteformat: 177 x 238 mm 
13.000 kr. 

SIDE 2:
15.500

SIDE 5: 
14.500

BAGSIDEN 
Til kant v/h-side 210 x 223 mm. 
16.900 kr. 

1/2 SIDE 
86 mm x 238 mm. 
10.500 kr. 

1/2 SIDE 
177 x 119 mm. 
10.500 kr. 

1/4 SIDE 
177 x 53 mm. 
6.100 kr. 

1/4 SIDE  
86 x 109 mm. 
6.100 kr. 

ANNONCEBESTILLING
Rosendahls Mediaservice
Niels Hass, Senior Account Manager
+45 7610 1156 / nh@rosendahls.dk

Danes Worldwide forbeholder sig
retten til ikke at optage annoncer, 
der er i direkte konkurrence med 
foreningens tilbud.

UDGIVER
Danes Worldwide
Købmagergade 67, 2.
1150 København K
+45 3332 0913 / danes.dk / danes@danes.dkj

REDAKTØR
Øivind Holtermann
+45 2292 5191 / oivind@danes.dk

ANSV. REDAKTØR
Anne Marie Dalgaard

LAYOUT
Design udviklet af Anne Marie Bendtson

TRYK OG DISTRIBUTION
CS Grafisk / Asendia og Porto partners

ANNONCEFORMAT OG PRISER 
Annoncens format aftales inden bestillingsdeadline, hvorefter PDF mailes (uden skæremærker eller sort kant) i høj 
opløsning (CMYK 300 dpi) til nh@@rosendahls.dk. Alle priser er for reproklart materiale ekskl. moms. 
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*DANES nr. 2 2019 er et eksklusivt 100 år jubilæumstidskrift, hvor særlige annonceforhold gælder. 
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HJEMMESIDE 
Danes.dk besøges hvert år af mere end 100.000 unikke 
brugere. Det er typisk internationale danskere, der søger 
oplysninger om danskundervisning, politiske forhold 
relateret til deres livssituation samt konkret rådgivning for 
netop danskere i udlandet. Derudover linker websitet, udo-
ver til en gratis version af magasinet DANES, til foreningens 
globale netværk og eksklusive boligtilbud for hjemvendte 
expats i Danmark samt til bl.a. nyttig information om ud- 
og hjemstationering. 

NYHEDSBREV 
Danes Worldwides nyhedsbreve udsendes 12 gange årligt 
til cirka 10.500 modtagere per gang og har en usædvan-
lig høj åbningsgrad (fx gennemsnitligt 46,8% i perioden 
maj-oktober 2018). 
I nyhedsbrevene orienterer vi bl.a. om danskundervisning, 
bringer konkret vejledning fra foreningens eksterne 
psykolog, advokat, revisor m.fl. og ny lovgivning med 
særlig relevans for danskere i udlandet samt nyheder fra 
sekretariatet i København. 
Eksempel: bit.ly/2zZdaqB 

“LÆSER DU DANES WORLDWIDES NYHEDS-
BREVE?” 
Ja: 77 % 
Nej: 23 % 
Kilde: Læserundersøgelse juni 2016 / 1.091 respondenter. 

BANNER-PRISER
DANES.DK:
• Forsidebanner: 2.000 kr. pr. måned. En bannerplacering 

på faste undersider, der hver især kører i random rota-
tion med andre annoncer (20 sekunder).

 Levering: 728 x 90 (brede/højde) pixel i animeret gif 
eller jpeg med RGB-farver på max 100 kb. 

• Undersidebanner: 2.000 kr. pr. måned. En bannerplac-
ering på faste undersider, der hver især kører i random 
rotation med andre annoncer (20 sekunder). Levering: 
728 x 90 pixel i animeret gif eller jpeg med RGB-farver på 
max 100 kb. 

NYHEDSBREV
• I toppen: 5.000 kr. per udsendelse.  Levering: 700 x 

140 pixels i (evt. animeret) gif, fashmov eller jpg med 
RGB-farver på max 200 kb.

• Midtfor: 4.000 kr. per udsendelse. Levering: 700 × 
140 pixels i (evt. animeret) gif, fashmov eller jpg med 
RGB-farver på max 200 kb.

• Nederst: 4.000 kr. per udsendelse. Levering: 700 × 140 
pixels leveret i (evt. animeret) gif, fashmov eller jpg med 
RGB-farver på max. 200 kb

Digitale annoncer og linkinfo mailes til nh@rosendahls.dk 
senest 3 hverdage før aftalt publiceringsdato.

E-ANNONCER 
Danes Worldwide tilbyder også annoncering på vores website samt i vores elektroniske nyhedsbrev, der udkommer 12 gange 
om året. 
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