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Mediekit

Med et læsertal på hele 419.000 (Gallup 2020) er Motor et
af Danmarks største magasiner, men også Danmarks absolut største magasin om biler, trafik og rejser. Magasinet har
eksisteret siden 1906 og er kendt og anerkendt for høj troværdighed og kvalitet, samt varetagelse af bilisternes interesser.
Motor skriver bl.a. om test af biler, tips til drift og vedligeholdelse, bilnyheder, trafik og veje samt uddybende baggrundshistorier og rejsebeskrivelser. Læserne er fortrinsvis
voksne mænd. Fælles er interessen for biler og forholdene
for bilejere. De interesserer sig for nykøb og vedligehold af
biler, men også for alle andre forhold omkring biler og trafik.
Desuden interesserer de sig for emner som gør-det-selv, bolig
og have m.v.
Motor udkommer 9 gange årligt og distribueres direkte til alle
medlemmer af FDM (419.000 læsere).

Udgivelser 2022
Udgivelsesdato

Bookingdeadline

Materialedeadline

25. januar
8. marts
19. april
17. maj
21. juni
23. august
4. oktober
15. november
20. december

23. december 2021
4. februar
11. marts
8. april
20. maj
29. juli
2. september
14. oktober
18. november

30. december 2021
11. februar
18. marts
22. april
25. maj
5. august
9. september
21. oktober
25. november

Priser
Helside		
Halvside		
Kvartside		
Tillæg side 2		
Tillæg side 5		
Tillæg indersiden af bagsiden		
Tillæg bagsiden		

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

44.999,26.999,16.199,8.000,8.000,4.000,12.000,-

INDSTIK: Mulighederne er mange, og priserne særdeles attraktive. Forespørg på tilbud, som afhænger af vægt og form.
Rabatter ydes ved indgåelse af faste aftaler
2 annoncer inden for et kalenderår – 7%
3 annoncer inden for et kalenderår – 14%
4 annoncer inden for et kalenderår – 21%
5 annoncer inden for et kalenderår – 28%
+5 annoncer inden for et kalenderår – 35%

Opslag:
384 mm x 240 mm
Til kant:
416 mm x 270 mm

Materiale
specifikationer
Specifikationer
Farver: CMYK
Opløsning: Billedopløsningen skal være min. 300 dpi
Fonte: Alle fonte skal være inkluderet i PDF’en
Bleed: 5 mm til beskæring
Du er velkommen til at kontakte Vendemus
på tlf. 7222 7080, hvis du har spørgsmål til materialet.

Helside:
179 mm x 240 mm
Til kant:
208 mm x 270 mm

Halvside:
179 mm x 120 mm
Til kant:
208 mm x 135 mm

Halvside:
85 mm x 240 mm
Til kant:
100 mm x 270 mm

Kvartside:
90 mm x 120 mm
45 mm 240 mm
179 mm x 60 mm

Levering af materiale
Annoncemateriale sendes til annonce@vendemus.dk med
henvisning til det pågældende magasin og dato.

Kontaktinformation
Vendemus ApS
Frederiksgade 45
8000 Aarhus C
72227080

Att.: Jan Byskou
22767081
jan@vendemus.dk

