
ANNONCEINFORMATION 2023 
VEGETARISK!

Ved trykfejl, forkerte størrelser o.a., som annoncøren ikke bærer ansvaret for, tilbydes refundering efter Dansk Vegetarisk 
Forenings skøn. Refunderingen kan aldrig blive højere end annonceprisen. Reklamationer skal sendes til 
erhverv@vegetarisk.dk senest 5 dage efter bladets udgivelse. 
Erstatning er ikke gældende over for fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af de bestilte annoncer.  
Annullering af bestilte annoncer skal sendes til erhverv@vegetarisk.dk senest 3 uger før annoncedeadline. 

MÅLGRUPPE 

Vegetarisk! er et 36 sides medlemsblad udgivet af Dansk 
Vegetarisk Forening. Bladet sendes til foreningens 
medlemmer samt udvalgte politikere, meningsdannere, 
erhvervspartnere, journalister og biblioteker. Bladet er i 
fuld farve og med masser af spændende indhold for alle, 
der interesserer sig for en grøn livsstil. I bladet indgår der 
fx interview interessante personligheder, indhold om 
sundhed og ernæring, miljø og klima, dyreetik, opskrifter, 
anmeldelser af bøger m.m. Se tidligere udgaver af bladet 
her. 

ANNONCEMATERIALE 

Alt materiale skal sendes som færdige trykklare 
højtopløselige PDF-filer, CMYK-separeret. 
Materialet skal sendes elektronisk til: 
erhverv@vegetarisk.dk 

RETNINGSLINJER FOR ANNONCEPLACERING 

Annoncerne placeres fra side 6-34 på venstre sider. Der 
kan ikke bestilles særplaceringer, dog kan der i enkelte 
tilfælde bestilles 1/1 højre side placering mod et tillæg på 
20%.  

OPLAG 

P.t. 3.300, antallet stiger dog løbende.
Ca. 600 medlemmer modtager desuden bladet digitalt.

ANNONCEPRISER 

RABATTER 

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

UDGIVELSESPLAN 2022 

Nr. Udgivelsesdato Annoncedeadline 

1. 29. marts 2023 15. januar 2023

2. 21. juni 2023 15. april 2023

3. 29. november 2023 15. september 2023

UDGIVER 

Dansk Vegetarisk Forening 
Vesterbrogade 15, 2. sal 
1620 København V 
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Hel side til kant 
B: 210 mm x H: 297 mm* 
Hel side med ramme 
B: 185 mm x H: 266 mm 
* Husk skære-mærker og 3 mm
beskæring

Pris ekskl. moms: 7.500 kr. 

Halv side højformat 
B: 89 mm x H: 266 mm 
Halv side tværformat  
B: 185 mm x H: 145,5 mm 

Pris ekskl. moms: 4.500 kr. 
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