
Mediainformation 2022

Gentagelsesrabat
2 indrykninger  10%
4 indrykninger 15%
6 indrykninger  20%

Ovenstående priser er gældende for bestilling af annoncer til indrykning i 
2022. Alle priser er ekskl. moms.

DanskeDanskeHavecentreHavecentre

Annoncemateriale
Alle annoncer bør afleveres elektronisk. 
Vi modtager annoncer via mail, ftp (kon-
takt Annonceafdelingen for nærmere in-
formation) og CD. Annoncer bedes leve-
ret i PDF-format.

PDF-filen skal overholde følgende:
Billedopløsningen skal være min. 300 
dpi. Der må KUN anvendes CMYK farver. 
Fontene skal være inkluderet i PDF-filen.

For materiale, der ikke overholder krav-
specifikationerne, vil efter behandling 

 blive   faktureret sær skilt efter gælden-
de timesats.

Betingelser
Reklamationer, rettelser og standsnin-
ger skal ske skriftligt. Reklamationsretten 
bortfalder, hvis materialefristen overskri-
des. Danske Havecentre har ret til at af-
vise annoncer, der strider imod bladets 
interesser.

Medlem af

FagpresseDansk

1 4. februar 20. januar

2 1. april 17. marts

3 3. juni 18. maj

4 5. august 20. juni

5 3. oktober 16. september

6 9. december 24. november

Nr. Udgivelsesdato Deadline for materiale

Udgivelsesplan 2022 og tekniske specifikationer

DanskeHavecentre er medlemsblad 
for brancheforeningen Danske Have-
centre. Oplaget er på 600 og udkom-
mer 6 gange om året. Desuden sendes 
DanskeHavecentre til abonnenter og 
have journalister.

Danske Havecentre
Danske Havecentre er stiftet i 1947 
som Landsforeningen af Danske 
Plantehandlere (LDP) og er branche- 
og interesseorganisationen for ha-
vecentre og planteskoler i Danmark. 
Brancheforeningens formål er at frem-
me branchens interesser gennem fag-
messer, uddannelse, markedsføring samt 
være med til at udvikle branchen til mo-
derne detailhandel.

DanskeHavecentre er et inspirerende 
blad for den grønne branche.
Bladet udkommer 6 gange om året med 
inspirerende og oplysende  artikler om 
tendenser i ind- og udland, reportager 
fra messer og ud stillinger samt temaar-
tikler, der fokuserer på emner, som er 
relevante og  debatskabende i branchen.

Læserprofil
• Danske Havecentres medlemmer
•  Medarbejdere i planteskoler og  

havecentre
• Andre med interesse i erhvervet

Udgiver
Danske Havecentre
Holmevej 26
5854 Gislev
Telefon 66 17 44 89
Telefax 66 17 44 59
pb@danskehavecentre.dk
www.danskehavecentre.dk

Annonceafdeling
AC Annoncer
Kunneruphøj 34, Kolt  
8361 Hasselager, Aarhus 

Allan Christensen, annoncekonsulent
Tlf. 21 72 59 39
ac@ac-amsmedia.dk
www.ac-amsmedia.dk

Til kant format: +3 mm beskæring

Formater

Bagside 
150 x 297 mm

1/8 side  
91 x 60 mm

1/4 side  
43 x 256 mm
91 x 125 mm
187 x 61 mm

Leverandørliste  
43 x 41 mm
43 x 86 mm
91 x 41 mm

Til kant format: +3 mm beskæring

1/3 side  
187 x 83 mm

3/4 side  
139 x 256 mm
187 x 192 mm

1/2 side  
91 x 256 mm
187 x 125 mm

2/3 side  
187 x 169 mm

1/1 side  
210 x 297 mm
187 x 256 mm

Opslag
420 x 297 mm

Formater og priser bredde x højde 4 farver

Bagside (150 x 297 mm) 7.855 kr.

1/1 side til kant (210 x 297 mm) 6.835 kr.

1/1 side (187 x 256 mm) 6.835 kr.

Opslag til kant (420 x 297 mm) 12.240 kr.

3/4 side højformat (139 x 256 mm) 5.815 kr.

3/4 side tværformat (187 x 192 mm) 5.815 kr.

2/3 side (187 x 169 mm) 5.205 kr.

1/2 side højformat (91 x 256 mm) 4.745 kr.

1/2 side tværformat (187 x 125 mm) 4.745 kr.

1/3 side (187 x 83 mm) 3.980 kr.

1/4 side højformat (43 x 256 mm) 3.725 kr.

1/4 side højformat (91 x 125 mm) 3.725 kr.

1/4 side tværformat (187 x 61 mm) 3.725 kr.

1/8 side tværformat (91 x 60 mm) 2.960 kr.

Lev.liste pr. indrykning (43 x 41 mm) 565 kr.

Lev.liste pr. indrykning (43 x 86 mm) 765 kr.

Lev.liste pr. indrykning (91 x 41 mm) 765 kr.


