MEDIEINFORMATION 2021
MÅLGRUPPE:

Vegetarisk! udgives af Dansk Vegetarisk
Forening og er et flot 36 siders medlemsblad.
Bladet sendes til foreningens medlemmer samt
udvalgte politikere, meningsdannere, erhvervspartnere, journalister og biblioteker.
Bladet er i fuld farve og med masser af relevant
læsestof for alle som lever vegetarisk, vegansk,
fleksitarisk samt alle andre som er interesserede i en grøn livsstil. I bladet indgår der
fx aktuelle nyheder, opskrifter, indhold om
sundhed og ernæring, miljø og klima, dyreetik,
anmeldelser af bøger og restauranter osv.
Der er mulighed for at få et indtryk af bladets
indhold og kvalitet på hjemmesiden
www.vegetarisk.dk hvor der adgang til de
nyeste medlemsblade.

OPLAG:

P.t. 3.200, stiger dog løbende.
Ca. 600 medlemmer modtager desuden bladet
online.

ANNONCESALG:

ANNONCEMATERIALE:

Alt materiale skal leveres færdigt som
trykklare højtopløselige PDF-filer,
CMYK-separeret.
Materialet skal sendes elektronisk til:
hq@rosendahls.dk
Vi hjælper gerne med opsætningen af din annonce – kontakt os og hør nærmere.

RETNINGSLINJER FOR
ANNONCEPLACERING:

Annoncerne placeres fra side 6-34 på venstre
sider. Der kan ikke bestilles særplaceringer, dog
kan der i enkelte tilfælde bestilles en 1/1 side
til højre side placering mod et tillæg på 20%.
Ønsker man placering på bagsiden, ring for
tilbud.

RABATTER:

Der ydes 15% rabat ved indrykning i 3 på hverandre følgende udgivelser.

ANNONCEPRISER

INDSTIK:

Indhent venligst tilbud.

UDGIVER:

Rosendahls Mediaservice
Oddesundvej 1
6715 Esbjerg N
Hanne Qvistgaard
T 76 10 11 42
hq@rosendahls.dk
www.rosendahlsmediaservice.dk

Dansk Vegetarisk Forening
Sortedam Dossering 55
2100 København Ø

1/1 side til kant:
210 x 297 mm
Husk skæremærker og 3
mm beskæring

1/1

1/1 side med
ramme:
185 x 266 mm

1/1 side til kant6.650,1/1 side med ramme 6.650,Halv side
højformat:
89 x 266 mm

1/2

UDGIVELSESPLAN 2021:
Nr.

Udkommer

Ugenr.

Annoncedeadline

1.

19. marts 2021

Uge 11

26. januar 2021

2.

25. juni 2021

Uge 25

23. april 2021

3.

19. november 2021

Uge 46

4. oktober 2021

For trykfejl, forkerte størrelser etc. som annoncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes reduktion efter Rosendahls Mediaservices skøn, der højst kan beløbe sig til annoncens indrykningspris. Reklamationer skal være Rosendahls Mediaservice i hænde senest 5 dage efter bladets udgivelse.
Indrykkes en annonce flere gange med samme fejl, uden at Rosendahls Mediaservice modtager reklamation, ydes eventuel dekort kun for første indrykning. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over
for Rosendahls Mediaservice eller magasinet for eventuelle følger af fejlagtig, forsinket eller manglende
indrykning af de bestilte annoncer. Skriftlig annullering af ordrebekræftet annonce skal være Rosendahls
Mediaservice i hænde senest 5 dage før deadline.

1/2

Halv side
tværformat:
185 x 145,5
mm

3.800,Kvart side
højformat:
89 x 130 mm
Kvart side
tværformat:
185 x 62 mm

1/4
1/4

1/4 side

2.500,-

Formaterne er angivet i bredde x højde.
Alle priserne er excl. moms og baseret
på færdigt materiale.
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