ANNONCEFORMAT OG PRISER

1/1 side
Til kant: 210 x 275 mm
Eller i spalteformat:
177 x 238 mm
Pris: 13.000 kr.

1/2 side
(horisontal)
177 x 119 mm
Pris: 10.500 kr.

1/4 side
(horisontal)
177 x 53 mm
Pris: 6.100 kr.

Bagside
Til kant v/h-side
210 x 223 mm
Pris: 16.900 kr.

1/2 side
(vertikal)
86 x 238 mm
Pris: 10.500 kr.

1/4 side
(vertikal)
86 x 109 mm
Pris: 6.100 kr.

ANNONCESALG

CHEFREDAKTØR

Rosendahls Mediaservice
Niels Hass, Senior Account Manager
+45 76 10 11 56 / nh@rosendahls.dk

Øivind Holtermann
+45 22 92 5191/ oivind@danes.dk

UDGIVER
Danes Worldwide
Købmagergade 67
1150 København K
+45 33 32 09 13
www.danes.dk
danes@danes.dk

ANSV. REDAKTØR:
Anne Marie Dalgaard

LAYOUT
Anne Sofie Bendtson

TRYK
CS Grafisk

DISTRIBUTION
Asendia / Porto Partner

Side 2
Til kant: 210 x 275 mm
Eller i spalteformat:
177 x 238 mm
Pris: 15.500 kr.
Side 5
Til kant: 210 x 275 mm
Eller i spalteformat:
177 x 238 mm
Pris: 14.500 kr.
Bagside
Til kant v/h-side
210 x 223 mm
Pris: 16.900 kr.
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Rabat på fere annoncer inden for et kalenderår:
2-3 annoncer: 7 %
4-5 annoncer: 10 %
6 annoncer: 15 %

Annoncemateriale Danes Worldwide

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.

DANES
MAGASINET FOR DANSKERE OG
DANSKE VIRKSOMHEDER I UDLANDET

DEN OPLAGTE
VEJ TIL DANMARK
UDE I VERDEN

MEDIAINFORMATION 2018

MAGASINET DANES
Det eneste tidsskrift der er specialiseret i globale danskeres interesser.
“HVAD ER DIN HUSSTANDS ÅRSINDTÆGT (DKK)
EFTER SKAT?”

Som annoncør i DANES opnår du direkte adgang til et
eksklusivt internationalt publikum, der har en særlig
appetit for danske budskaber!

Mindre end 200.000: 3 %
Mellem 200.000 og 500.000: 16 %
Mellem 500.000 og 1 million: 23 %
Mere end 1 million: 24 %
Ønsker ikke at oplyse: 34 %
(Læserundersøgelse juni 2016 / 1.091 respondenter)

HVEM ER KERNELÆSERNE?

INDHOLD

• Danske familier, der er udstationeret af danske virksomheder og organisationer.
• Danske familier, der er entreprenører eller arbejder i
internationale organisationer.
• Hjemvendte danske expats.
• DANES ligger fremme i en lang række danske ambassader, konsulater, klubber, kirker og foreninger i udlandet
samt i eksportvirksomheder, ministerier og redaktioner i
Danmark.

ONLINEMAGASIN
Kontakt Niels Hass (Rosendahls) for særtilbud i DANES’
onlineversion, der bliver videredelt i udlandsdanske
netværk.
Se onlineudgaven af DANES her:
danes.dk/netvaerk/bliv-medlem/magasinet-danes

Hvert nummer af DANES indeholder velskrevne
portrætartikler om spændende globale danskere og
virksomheder samt journalistisk gennemarbejdede
artikler om aktuelle såvel som historiske forhold vinklet
netop til de globale danskere. Det faste stof særlig
rettet til udlandsdanskere består bl.a. af Paula Larrains
samfundsklummer, juridisk og anden vejledning, nye
bogudgivelser og seneste nyt fra Danes Worldwides
hjørnekontor.

TEKNISKE DATA
FREKVENS: 4 udgivelser hvert år
OMFANG: 68 sider
OPLAG OG RÆKKEVIDDE: 5.400 / ca. 18.000 læsere
FORMAT: 210 x 275 mm.
PAPIR: 200 gr. Arctic Matt FSC (omslag) / 115 gr. Multiart
Matt FSC (indhold) / fast bogryg.
FARVER: 4+4

DEADLINES MAGASINET DANES 2018
BLAD

BESTILLING

MATERIALE

PUBLICERING

DANES 1

9. februar

16. februar

2. marts

DANES 2

17. april

1. maj

17. maj

DANES 3

10. august

17. august

7. september

DANES 4

26. oktober

7. november

30. november
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Magasinet DANES er foreningen Danes Worldwides trykte
magasin, der 4 gange årligt sendes direkte ud til danske
familier bosat i cirka 115 lande.

Annoncemateriale Danes Worldwide

PROFIL

E-ANNONCER
Unik international annoncering

Danes.dk besøges hvert år af mere end 100.000 unikke
brugere, der søger information om danskundervisning,
konkret rådgivning og politiske forhold med særlig interesse for globale danskere.

Danes Worldwides elektroniske nyhedsbrev udsendes 12
gange årligt til cirka 8.500 modtagere.
Nyhedsbrevet informerer bl.a. om nye
undervisningsprodukter, rådgiverpanel med særlig
kompetence i internationale forhold, virksomheds- og
foreningsarrangementer, netværk, Danes Worldwides
mærkesager og nyt fra sekretariatet.
Se eksempel her: http://bit.ly/2zZdaqB

Websitet informerer om Danes Worldwides mærkesager,
vores undervisningstilbud i dansk støttet af Uddannelsesministeriet, foreningens globale netværk og boligtilbud i Danmark samt bl.a. nyttig information om ud- og
hjemstationering.

“LÆSER DU DANES WORLDWIDES NYHEDSBREV UDSENDT
10 GANGE ÅRLIGT?”
Ja: 77 %
Nej: 23 %
(Læserundersøgelse juni 2016 / 1.091 respondenter)

HJEMMESIDEN

BANNER-PRISER
DANES.DK:
• Forsidebanner i højre side: 2.000 kr. per måned.
325 × 75 pixels leveret som (animeret) gif, fashmov
eller jpg med RGB-farver og på max. 200 kb.
NYHEDSBREV:
• I toppen af nyhedsbrevet: 5.000 kr. per udsendelse.
700 x 140 pixels leveret som (animeret) gif, fashmov
eller jpg med RGB-farver og på max. 200 kb.
• Midtfor: 4.000 kr. per udsendelse.
700 × 140 pixels leveret som (animeret) gif, fashmov
eller jpg med RGB-farver og på max. 200 kb.
• Nederst: 4.000 kr. per udsendelse.
700 × 140 pixels leveret som (animeret) gif, fashmov
eller jpg med RGB-farver og på max. 200 kb.
Filer med annoncer og linkoplysninger mailes til
nh@rosendahls.dk senest tre hverdage før den aftalte
startdato.
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NYHEDSBREVET

Annoncemateriale Danes Worldwide

Vi tilbyder også annoncering på vores website og i vores
elektroniske nyhedsbrev, der udkommer 12 gange om
året.

