Sundheds- &
livstilsmagasinet

Mediekit

Sprudlende,
inspirerende,
nærværende og
eftertænksomme
historier fra
Aarhus

Vital er Aarhus Kommunes sundheds- og livs
stilsmagasin , der gennem billedbårne reportager,
cases og viden inspirerer til et sundt og aktivt liv med
fokus på både den fysiske og mentale sundhed.
Magasinet udkommer fire gange om året i 58.000
eksemplarer og leveres via FK Distribution direkte i
postkassen hos a
 arhusianere over 60+ samt førtids-
pensionister. Magasinet er desuden at finde hos bl.a.
apoteker, tandlæger, fysioterapeuter, praktiserende
læger og på de aarhusianske biblioteker.
Magasinet henvender sig bredt til målgruppen og
rummer derfor flere delmålgrupper. Det favner
borgere, som stadig er på arbejdsmarkedet, men i
overvejelser omkring pensionsalderen. Borgere, der
er gået på pension, men stadig i fuldt vigør. Begge et
særdeles købedygtigt segment, der ikke bare bruger
tid og penge på sig selv, men også på oplevelser med
børn og børnebørn og som samtidig har indflydelse
på køb af fx rejser, biler og andet udstyr til børnefamilierne. Samtidig henvender magasinet sig også til
yngreb
 orgere på førtidspension og ældre som modtager hjælp fra Sundhed og Omsorg. Fælles for hele
målgruppen er et sundt og aktivt liv ud fra de ting, der
følger med alder og fysiske/mentale udfordringer.
På vital.dk kan du finde
de seneste udgaver af Vital.

Læserne er
glade for Vital
Læseranalyse foretaget
i 2018 viser, at

• 3 ud af 4 læsere synes ’godt’
eller ’overvejende godt’ om bladet

• 2 ud af 3 oplever Vital som
’meget inspirerende’ eller
’overvejende inspirerende’

• 2 ud af 3 viser stor interesse for

“

RixTANDteknik er en kæde af tandprotese
klinikker, som tilbyder at servicere især ældre
mennesker. Vi oplever VITAL, som et godt m
 edie
til vores annoncekampagner, hvor vi løbende
både bibeholder, men også udvider kendskabet
af den kvalitet og service som t ilbydes på vores
klinikker - tænder hele livet
Bettina Rix, DirektørLæserne

indhold, der omhandler aktiviteter
og arrangementer i Aarhus.

Lokale historier
fra foreningslivet
i Aarhus

“

Et fortrinligt godt
magasin - sprælsk og
fyldt med oplysninger.

“

Magasinet giver mig
lyst til selv at være
mere aktiv, og tænke
sundt for at bibeholde
et godt helbred.

Priser
Helside

Halvside

Helside (220 x 280 mm)
Halvside (220 x 140 mm eller 110 x 280 mm)
Kvartside (105 x 135 mm)
Placeringstillæg
Bagside

Halvside

Kvartside

kr. 11.499,kr. 6.899,kr. 4.139,-

+ kr. 2.000,-

Indstik
Pris for indstik
Forespørg på pris.
Indlimning af indstik i Magasinet Vital
Tryk og produktion

2 annoncer indenfor et kalenderår
3 annoncer indenfor et kalenderår
4 annoncer indenfor et kalenderår

Forespørg
Forespørg

7% på begge annoncer
14% på alle annoncer
21% på alle annoncer

Udgivelser i 2022
Udgivelse

Booking deadline

Materiale deadline

18. februar
20. maj
19. august
18. november

14. januar
12. april
17. juli
7. oktober

21. januar
22. april
27. juli
17. oktober

Ret til ændringer forbeholdes

Tekniske specifikationer
annoncematerialet bedes afleveret
som pdf-fil til: lrs@bording.dk
Formater

Pdf-filer skal have korrekt format (til kant)
samt skæremærker. Halv- og kvartsideannoncer skal holde sig inden for magasinets format.
Dobbeltsideannoncer leveres som to enkelt-
sider. Alle formater er til kant. Formater, tekst,
logoer og lignende skal placeres minimum 9
mm fra beskæringen.
Billeder og farver

Alle gråtone- og 4-farve-billeder skal have en
opløsning på 300 DPI. Bitmapbilleder skal
have en opløsning på mindst 600 DPI. Billeder
kan JPEG-komprimeres i højeste kvalitet. Alle
billeder og farver i annoncen skal være defineret i CMYK med maks. totalsværtning på
310 %. Der må ikke benyttes spotcolor. For at
opnå optimal farvelighed skal vores ICC-profil
benyttes. Vi fremsender guide til ICC-profil ved
booking.

Annoncekontrol

Vi forbeholder os ret til at afvise annoncer, der strider mod
gældende lovgivning eller på anden måde er uønskede. Annoncer, der ifølge vores skøn kan forveksles med redaktionelt
stof, forsynes med ordet ”annonce”.
Fejl og rettelser

Rettelser til originalmaterialet skal ske senest ved materiale
deadline. Vi påtager os intet ansvar for indtelefonerede rettelser. Der ydes ingen reduktion i annonceprisen i de tilfælde,
hvor vi er uden skyld i fejlens opståen – ej heller i forbindelse
med fejl ved udveksling af annoncemateriale. Ved aflevering af færdigt materiale ydes der ved fejl ingen reduktion i
annonceprisen, såfremt materialet ikke lever op til specifikationerne beskrevet under annoncemateriale-afsnittet på
denne side. Eventuelle reklamationer skal fremsættes senest
14 dage efter annoncens indrykning.Vi påtager os intet ansvar
for eventuelle mindre afvigelser i farvegengivelsen.
Booking af annoncer

kontakt@vendemus.dk
Tlf. 27 50 70 80
Eventuelle spørgsmål kan rettes til

Skrifter

Alle fonte, der er brugt i dokumentet, logoer,
Eps-filer m.m. inkluderes i den færdige pdf-fil
Indstik

Vi kan tilbyde mange muligheder for indstik.
Kontakt os for nærmere oplysninger. 

Bording A/S,
Bredskifte Allé 11
8210 Aarhus V
Tlf. 70 11 50 11.
Kontakt: Liselotte Rask Stounberg
Tlf. 43 24 53 11
lrs@bording.dk

