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MEDIEINFORMATION
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MAGASINET 
NORDISKE er magasinet om nordisk samarbejde udgivet af 
Foreningen NORDEN, hvis 11.000 medlemmer er magasi-
nets primære målgruppe. Magasinet skrives og redigeres 
efter journalistiske kriterier, således at det opfattes som 
vedkommende, relevant, væsentligt og aktuelt. Magasinet 
tager nordiske samarbejdsinitiativer under journalistisk 
behandling, men ser også på folkeligt samarbejde i Europa 
og i et større internationalt perspektiv. 
Sammen med magasinet udgives årligt et rejsemagasin om 
rejser i Norden, som er en væsentlig aktivitet for forenin-
gens medlemmer lokalt, nationalt og nordisk. 

UDGIVER 
Foreningen NORDEN er uafhængig af politiske, partipoliti-
ske og religiøse bevægelser og organisationer. Foreningens 
base er 97 lokalafdelinger fordelt over hele landet. 
Nordisk samarbejde foregår på områder som arbejdsmar-
ked, kultur, uddannelse, miljø og medier. Det kan være 
samarbejde mellem nationaliteter, virksomheder, institutio-
ner og parlamenter. Samarbejde er også kommunikation, og 
derfor udgiver foreningen magasinet NORDISKE. 

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II er protektor for 
Foreningen NORDEN. 

LÆSERNE
Læserne er optagede af samarbejde og videnformidling på 
tværs af de nordiske lande. Læserne er nysgerrige, velud-
dannede, berejste, velorienterede samt deler gerne erfarin-
ger med andre. Læserne forventer værdi af og tilfredshed 
med medlemskabet af Foreningen NORDEN, og her spiller 
NORDISKE ind som afgørende faktor.

FORMAT
220 x 280 mm

OPLAG
11.000

UDGIVER
Foreningen Norden, 
Vandkunsten 12, 
1467 København K:
Telefon: 35 42 63 25 · Fax: 35 42 80 88
landskontoret@foreningen-norden.dk
www.foreningen-norden.dk

REDAKTION
Esben Ørberg, ansvarshavende redaktør
redaktion@foreningen-norden.dk
Telefon: 27 25 80 40

ANNONCESALG
Rosendahls Mediaservice
Hanne Qvistgaard 
hq@rosendahls.dk
Tlf. 76 10 11 42

UDGIVELSESPLAN OG DEADLINE

Nr. Deadline annoncer Udkommer

2021

1 10. december 2020 Uge 4

2 12. marts 2021 Uge 14

3 28. maj 2021 Uge 25

4 17. september 2021 Uge 43

4 udgivelser pr. år.

RABAT OG ØVRIGE PRISER
3 indrykninger  ÷10 %
4 indrykninger ÷20 %

PLACERINGSTILLÆG
Side 2 og 5 kr. 1.500
Side 7 kr. 1.000
Side 9 kr. 750

INDSTIK
Indhent tilbud

ANNONCEMATERIALE
Alt materiale skal leveres færdigt, som trykklare  
højtopløselige PDF-filer (min. 300 dpi), CMYK-separeret.
Materialet skal sendes pr. e-mail til:
hq@rosendahls.dk

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 Mediaser-
vice 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.

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

ANNONCEPRISER

1/1 side til kant: 
220 x 280 mm

+ 3 mm beskæring

1/1 side  12.500,-

Bagside 15.200,-

Bagside: 
220 x 230 mm 

+ 3 mm beskæring 
på 3 sider

1/2 side  7.300,-

Halv side 
højformat: 

108 x 280 mm
+ 3 mm beskæring 

Halv side 
tværformat: 

220 x 140 mm
+ 3 mm beskæring 

1/2

1/2

1/4 side  4.750,-

1/4 side: 
108 x 137 mm

+ 3 mm beskæring 

1/4


