Mediakit 2022

Magasinerne
Magasinet Kunst og magasinet arkitektur/design udkommer skiftevis i alt 8 gange årligt og har en fælles
hjemmeside med ugentlige artikler om aktuelle emner
inden for fokusområderne.
Kunst har fokus på den danske kunstscene. Mediet består
af et trykt magasin á 140 sider med 4 årlige udgivelser. Siden lanceringen i 1992, har magasinet kontinuerligt leveret
en tidssvarende, visuel og ikke-akademisk publikation fuld
af information om den nationale kunstscene.
Magasinet arkitektur/design har fokus på dansk arkitektur,
design og kunsthåndværk. Mediet består af et trykt magasin á 100 sider med 4 årlige udgivelser. arkitektur/design
skal udbrede kendskabet til både vækstlaget og den etablerede del af den danske design-, kunsthåndværk- og arkitekturscene, og undersøger tendenser og nybrud inden
for feltet. Magasinet arkitektur/design udkom første gang
i 2018.

Om magasinet kunst
Indhold
•
•
•
•
•
•

Museer og gallerier
Aktuelle udstillinger
Maleri, grafik og tegning
Skulptur, fotokunst og installation
Kunstens ismer og strømninger
Kunstbøger, Scenekunst og rejser

Magasinet Kunst handler om:
Store og små kunstprojekter af høj kvalitet
Interview med interessante aktører inden for området
Fokus på forskellige temaer (30 siders temasektion)
Information om kunstscenen (Herunder en kalender, highlights
og anmeldelser/omtaler)
Visuelle billedgengivelser, der formidler kunsten på æstetisk vis
Tidløs kvalitet: Magasinerne er skabt til at blive gemt

Om arkitektur/design
Indhold
•
•
•
•
•

Arkitektur
Kunsthåndværk
Design
Aktuelle Udstillinger
Bøger og film

arkitektur/design handler om:
Store og små arkitektur- og designprojekter af høj kvalitet
Interview med interessante aktører inden for feltet
Fokus på forskellige temaer/strømninger
(24 siders temasektion)
Information om arkitektur- og designscenen
(Herunder en kalender)
Tidløs kvalitet: Magasinerne er skabt til at blive gemt
Det taktile og eksklusive ved et trykt magasin med smukke
visuelle gengivelser

Annoncering
Tryk
Magasinerne er et ideelt annoncemiljø med høj læsetid, læseværdi og gemmeværdi. De distribueres hovedsaglig til faste
abonnenter, herunder danske biblioteker samt uddannelsessteder, og sælges i løssalg i kiosker og på udvalgte museer
over hele landet.
Hos os rammer du en fokuseret nichemålgruppe. Magasinet
kunst og magasinet arkitektur/design sælges i et samlet Premium abonnement á 8 årlige udgivelser. De to titler udbydes
ligeledes som separate abonnementer. 2021 er 30. årgang for
kunst. Magasinet arkitektur/design er en videreudvikling og
udvidelse af magasinet kunst og blev lanceret i 2018 og de to
blade udkommer skiftevis.

På næste side ses forskellige mål, placeringer, priser samt specifikationer for annoncemateriale.

KONTAKT

Peter på pld@magasinetkunst.dk og hør mere
Annoncepriser fra 1100 kr.

Priser
Tryk

A: Bagside. Format (til kant): 210 x 297 mm (+3mm.) 19.500 Kr.
A2: 1/1 side til kant. Format: 210 x 297 mm (+3mm.t.kant) 14.500 Kr.
A3: 1/1 side. Format: 185 x 265 mm 14.500 Kr.

Bagside

Forside

A

A2

B1

A3

B2

B1: 1/2 side i bredformat til kant: 210 x 146,75 mm (+3 mm) 7.900 Kr.
B2: 1/2 side i bredformat: 180 x 148,5 mm 7.900 Kr.
C1: 1/3 side: 118,3 x 131,8 mm 5.500 Kr.
C2: 1/4 side i bredformat: 180 x 63,4 mm 3.900 Kr.
D1: 1/6 side i højformat: 56,6 x 131,8 mm 1.900 Kr.
D2: 1/6 side i bredformat: 118,3 x 63,4 mm 1.900 Kr.

C1

C2

E: 1/12 side: 56,7 x 63,4 mm 1.100 Kr.
Alle priser er excl. moms

Specifikationer:

Opløsning: 300 DPI
Farveprofil: CMYK
Format: PDF eller JPEG

D1

D2

E

Annoncering

Topbanner 1000px bred x 186px høj

Web

Der sælges kun i hele uger (Mandag – søndag)
Alle priser er ex moms
Levering: Webannoncer skal leveres senest tre hverdage inden den skal
online, dvs. onsdag inden den skal på. Det er kundens ansvar at levere
banneret i de rigtige formater til deadline. Eventuel tabt annoncetid ved
for sen aflevering refunderes ikke. Webannoncer udskiftes i tidsrummet
8.00-12.00 mandag.

Tillægsydelse for web
Produktion af bannerannonce (NB. Kun Jpg ikke Gif )
650 kr. ex. Moms indeholdende designoplæg og 2 korrekturgange.
Herefter 650 kr. pr. påbegyndt time.
Hvis du ønsker at vores layouter sætter din annonce op, skal du aflevere
billedmateriale + tekst senest 14 dage før annonceringsdato.
På næste side ses priser og placeringer.

www.magasinetkunst.dk / www.arkitekturogdesign.com

Sidebanner 156px bred x 700px høj

Betingelser for web

Priser

Topbanner 1000px bred x 186px høj

Web
Sidebanner 156px bred x 700px høj

Topbanner
•
•
•
•
•

Vises på alle sider (fast rotation mellem 3 annoncer)
Inkl. link (max 100 anslag)
1000 px bred x 186 px høj
Format: Jpg
Vises ved hvert klik i hele annonceperioden

Sidebanner
•
•
•
•
•

Vises på forsiden (tilfældig orden)
Placering: øverste i højre side
Inkl. link (max 100 anslag)
156 bred x 700 px høj.
Format: Jpg eller Gif.
(Max 10 sekunder - datamængde max 25 kb)

Priser:
1 uge 2000 kr.
2 uger 3500 kr.
3 uger 4500 kr.
4 uger 5000 kr.

Priser:
1 uge 1200 kr.
2 uger 2300 kr.
3 uger 3300 kr.
4 uger 4200 kr.

Fakta
Magasinet Kunst og arkitektur/design kan købes
som Premium abonnement med alle 8 udgivelser, eller som enkeltstående abonnement, hvis
man for eksempel kun er interesseret i at modtage de fire numre om kunst. Magasinerne sælges
også i løssalg i udvalgte butikker og kiosker over
hele landet. Magasinet Kunst blev stiftet i Århus i
1992 og 2022 er således kunsts 31. årgang. I dag
holder vi til i Carlsbergbyen. Chefredaktør: Tina
Kristensen. Design: Sofie Engel & Cecilia Brøgger. Layout: Merike Pinn. Tryk: Printall A/S

Sociale medier

Oplag: 3.800
Læsere: 15.200

Facebook 6489 følgere
Instagram 6633 følgere

Distribution

Demografi

Kiosker 12%
Abonnenter 64%
Løssalg 7%
VIPS 7%
Events 10%

Kunstnere
Kulturinstitutioner og biblioteker
Øvrige fagfolk (kuratorer, gallerister, formidlere)
Alment kunst-, design- og arkitekturinteresserede
Kvinder 55%
Mænd 45%
Alder ca. 30-60

18+
Magasinerne læser man, hvis man interesserer sig for både samtidens og den klassiske kunst samt arkitektur, kunsthåndværk
og design. Vores læsere søger inspiration og
information om hvad der rører sig inden for
feltet.

Oplag

Alder

Digitale læsere

18 - 24 27%
25 - 34 33%
35 - 44 16%
45 + 24%

50500 unikke brugere
60300 besøg
92500 sidevisninger

Enheder
Computer 61%
Mobil 29%
Tablet 10%

*Bemærk at magasinet kunst og
arkitektur/design deles om websitet.

1
2 3

Top 5 forhandlere
7-Eleven Hovedbanegården
Magasin Kiosk, Kgs. Nytorv
Salling Aarhus
7-Eleven Banegårdspladsen Aarhus
7-Eleven/DSB Odense

Kalender 2022
Udgivelse

Måned

Tema

Deadline for
annoncer

Udgivelsesdato

Magasinet Kunst
#1 2022
arkitektur/design
#1 2022
Magasinet Kunst
#2 2022
arkitektur/design
#2 2022
Magasinet Kunst
#3 2022
arkitektur/design
#3 2022
Magasinet Kunst
#4 2022
arkitektur/design
#4 2022

feb/maj 2022

Kopi/Kunst

12.01.2022

03.02.2022 (Art Herning d. 28.01)

mar/jun 2022

Danske kirker

02.03.2022

24.03.2022

maj/sep 2022

Maleri

20.04.2022

12.05.2022

jun/okt 2022

Sommerhuse

08.06.2022

30.06.2022

sep/nov 2022

17.08.2022

09.09.2022

okt/dec 2022

Afrikansk
samtidskunst
Danske stel

28.09.2022

20.10.2022

nov/jan 2023

Lydkunst

26.10.2022

17.11.2022

dec/mar 2023

Akustik

23.11.2022

15.12.2022

Magasinet Kunst
Arkitektur/design
Bohrsgade 43
1799 København V
33 33 95 96
info@magasinetkunst.dk
www.magasinetkunst.dk
www.arkitekturogdesign.com

