Medieinformation
2018

Magasinet Skolen fokuserer på grundskolen. I hvert nummer bringer vi særskilte
temaer og tager samtidig fat på aktuelle
emner. Derudover kan du læse om bl.a.
kost og motion i magasinets faste tema:
Det sunde hjørne.
Magasinet Skolen retter sig især
til landets lærere og skoleledere,
seminarstuderende, skolefolk
i kommunerne samt fagkyndige i ministerier, styrelser og
institutioner.
Magasinet distribueres til samtlige folkeskoler, efter- og friskoler,
seminarier, skoleforvaltningerne i
kommunerne, ppr (pædagogiskpsykologisk rådgivningscentre)
m.fl. i hele landet.
Magasinet Skolen er helt uafhængig og fri af politiske, religiøse
eller ideologiske interesser. Vi
arbejder på et sagligt og journalistisk grundlag med formidling af
aktuelle og relevante emner.
Trykt oplag: 3.200 eks.
Chefredaktør: Kim Sejr
E-mail: ks@skolemagasin.dk
Telefon: 4813 1373

Temaoversigt 2018
Februar
• Efter- og videreuddannelse
• Digitale læremidler
• Matematik

August
• Idræt, leg og anlæg
• Digitale læremidler

April
• Skolemøbler og -indretning
• Idræt, leg og anlæg
• Skoleudflugter og -rejser

Oktober
• Skolemøbler og -indretning
• Lejrskoleophold
og skolerejser
• Ungdomsuddannelser

Juni
• Indeklima og akustik
• Undervisningsmaterialer
• Natur/teknologi

December
• Undervisningsmaterialer
• Natur/teknologi
• Indeklima og akustik

Det sunde hjørne samt Messer og events
er faste temaer i hver udgave.
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Annoncepriser 2018
1/8 side *
bredformat
86 × 60 mm
DKK 2.000
* Særplacering
ikke muligt

1/4 side
højformat A
86 × 130 mm
DKK 2.900

1/4 side
højformat B
41 × 277 mm
DKK 2.900

1/4 side
bredformat
176 × 60 mm
DKK 2.900

1/2 side
højformat
86 × 277 mm
DKK 4.900

1/2 side
højformat til kant
106 × 297 mm
(+ 3 mm beskæring)
DKK 5.400

1/2 side
bredformat
176 × 130 mm
DKK 4.900

1/2 side
bredformat
til kant
210 × 146 mm
(+ 3 mm beskæring)
DKK 5.400

1/1 side
176 × 277 mm
DKK 8.800

1/1 side til kant
210 × 297 mm
(+ 3 mm beskæring)
DKK 9.700

2., 3. og 4.
omslagsside
210 × 297 mm
(+ 3 mm beskæring)
2.: DKK 11.900
3.: DKK 10.900
4.: DKK 12.900

Dobbeltside
400 × 277 mm
DKK 14.900

Dobbeltside til kant
420 × 297 mm
(+ 3 mm beskæring)
DKK 15.900

Annonceformater er angivet i bredde × højde. Priserne gælder fra 1. januar 2018 og er ekskl. moms
og evt. produktionsomkostninger. Priserne er for uspecificeret annonceplacering.

Annonceaflevering
Færdigt annoncemateriale leveres i Adobe Acrobat PDFformat. Evt. billeder skal være CMYK 300 ppi. Alle fonte
inkluderes 100 % (ikke subset). Der må ikke være specialfarver
(f.eks. Pantone) i PDF’en.
Format: PDF -filer leveres i den korrekte annoncestørrelse.
Annoncer til kant leveres med 3 mm beskæring og skære
mærker. Vigtig tekst eller grafik i annoncer til kant bør ikke
være mindre end 7 mm fra skærekanten. Ikke til kant-annoncer
leveres uden skæremærker og gerne påført en 0,5 pkt.
afgrænsningsramme.
Magasinets størrelse: A4 (210 × 297 mm).
Tryk: trykkes efter ISO-standard i 4 farver (CMYK),
80# raster.
Materialefrist: 5 uger for færdigt elektronisk materiale.
Annulleringsfrist: 8 uger før udgivelsesdato.

Gentagelsesrabat: Der ydes 10 % rabat ved 6 indrykninger.
Placeringstillæg: + 10 procent
Færdigt annoncemateriale:
Sendes til Lene Lykke, ll@huginmedia.dk
Abonnement: Kr. 320,- ekskl. moms for 6 numre
Løssalgspris: Kr. 50,- ekskl. moms og porto
For yderligere information:
Kontakt vores annonceafdeling.
Mediekonsulent Annette Beyerholm
4813 1378 – ab@huginmedia.dk

magasinetskolen.dk
Der tages forbehold for trykfejl.

Betalingsbetingelser: Netto 14 dage fra udgivelsesdato.
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Særtryk og indstik

Særtryk		

Alle tema-sektioner i magasinet kan bestilles i et 2- eller
4-siders særtryk tilpasset netop dine markedsføringsbehov
til en rimelig pris. Venligst kontakt din mediekonsulent
eller vores annoncekoordinator for yderligere information
Mediekonsulent Annette Beyerholm 4813 1378
– ab@huginmedia.dk

Annonceproduktion

Magasinet Skolen producerer gerne din annonce for dig
– til en meget fordelagtig pris:
1/4 side annonce til magasin: 

kr. 850

1/4 side annonce til magasin med 1 billede: 

kr. 950

1/2 side annonce til magasin: 

kr. 1.050

1/2 side annonce til magasin med 1-2 billeder: 

kr. 1.250

Lene Lykke 4813 1379 – ll@huginmedia.dk

1/1 side annonce til magasin: 

kr. 1.350

Indstik		

1/1 side annonce til magasin med 1-3 billeder: 

kr. 1.700

Mindre tilretning af PDF-filer: 

Annoncekoordinator		
Med et indstik, din egen tryksag udsendt med vores magasin,
har du en effektiv distribution af din produktbrochure,
kursuskatalog eller virksomhedspræsentation. Et stigende antal
annoncører vælger at benytte sig af denne unikke mulighed for
markedsføring – evt. i kombination med annoncering for at
optimere effekten.

kr. 250

Priserne er inklusiv korrektur, og forudsætter, at vi modtager
færdigt, korrekturlæst tekstoplæg samt evt. højtopløst logo og
billeder til annoncen.
Annoncemateriale sendes senest 5 uger før udgivelsesdato til
Lene Lykke – ll@huginmedia.dk.
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