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Oplag
Magasinet Kunst udkommer 6
gange om året, har et oplag på
3.000 og et læsertal på 18.600.

DANSK KUNST . INTERNATIONAL KUNST . KULTUR . AUKTIONER . MODERNE KUNST
KLASSISK KUNST . ANMELDELSER . MUSEER . GALLERIER . UDSTILLINGER .
UDSMYKNINGER . KUNSTNERPORTRÆTTER . DEBAT . ARKITEKTUR . DESIGN

Bladet
Magasinet KUNST fokuserer på samtidskunst,
design og arkitektur i Danmark og udlandet.
KUNST er for dig, der ved at kunsten har betydning.
KUNST sætter spot på de nyeste tendenser
og skriver både om den etablerede kunst
samt om den, der er på vej. Vi er med, når
Arken eller Louisiana blænder op for nye,
store ‘blockbuster’ udstillinger og vi er med,
når de små gallerier åbner dørene for unge,
fremadstormende kunstnere. KUNST har
fokus på kunsten i samfundet – vi forholder
os kritisk til den aktuelle kunstpolitik.
KUNST indtager en central rolle i dansk
kunst- og kulturliv som uafhængig, kritisk og
toneangivende formidler af international og
dansk kunst. Magasinet er målrettet alle aktivt kunstinteresserede danskere, fra private
samlere og aktive forbrugere af kunstudstillinger til udøvende kunstnere, gallerister og
museumsfolk. KUNST er en smagsdommer,
der gerne vil formidle sin interesse for kunst
og forhåbentlig derved skabe debat.

Målgrupper
og læserkreds
Magasinet KUNST er målrettet Danmarks
30.000 - 70.000 aktivt kunstinteresserede
danskere, hvoraf godt 10% er professionelle,
gallerister og museumsfolk. De øvrige læsere
er i høj grad de aktive kultur-forbrugere, som
jævnligt besøger gallerier og museer, lejlighedsvis køber de kunst eller de har måske
billedkunst som hobby. Målgruppen er mere
end almindeligt købedygtig på hele kulturmarkedet, herunder både film, foto, musik,
teater og litteratur, men også design, livsstil
og rejser.
Læserkredsen er geografisk jævnt fordelt
over hele landet med hovedvægt på de
større byer. 90 % er fra 30 år og opefter.
Mere end 65 % har en længerevarende uddannelse og tilhører generelt mellem- og
højindkomstgruppen. Det enkelte eksemplar af magasinet Kunst har lang levetid og
ifølge regelmæssige læseranalyser op til 6
læsere. Med 18.600 læsere af Kunst opnår
annoncører en yderst attraktiv og konkurrencedygtig målgruppedækning af alle
Danmarks aktivt kunstinteresserede.

www.magasinetkunst.dk

Distribution
Magasinet KUNST distribueres via to hovedkanaler; salgsdistribution og læsedistribution ud
fra et ønske om at fastholde en intelligent tilstedeværelse i det offentlige rum, og samtidig
tilgodese de månedlige løskøbere og abonnenter. Magasinet sendes ud til abonnenter
2 dage før løssalget, der forhandles i DSBs 75
stationskiosker, alle varehuset Magasins kiosker samt i moderselskabet, Stellings, butikker
i Indre By, København. Fra 2012 distribueres
KUNST også til særligt udvalgte internationale
tidsskriftsudsalg i Danmark og i Sydsverige. Læseeksemplarer distribueres til omhyggeligt, udvalgte caféer, frisører, biblioteker og offentlige
læseområder mv.
Magasinet KUNST udgives 6 x årligt: Januar
(ART Herning), marts, maj, september (ART
CPH), oktober og december.

Udgivelser 2011
#4 deadline 12.08.2011
			
– På gaden 09.09.2011
#5 deadline 23.09.2011
			
– På gaden 19.10.2011
#6 deadline 01.11.2011
			
– På gaden 25.11.2011

Annoncepolitik
Magasinet KUNST er skabt på læserens
præmisser. Design og indhold er i særklasse
og der tages hensyn til læseren og dennes ønsker om indhold og seriøsitet. KUNST eksponerer annoncører og sponsorer troværdigt via
et magasin som ikke oversælges og som stiller
høje krav til indhold - redaktionelt så vel som
kommercielt.

Rabat og
specialannoncer
Nye annoncører tilbydes 20 % rabat på
førsteindrykninger. Ved flere indrykninger
over en periode af 12 måneder ydes en
mængderabat fra 10 %. Der kan forhandles individuelle priser baseret på specielle
ønsker: Fx. Aftaler om indstik, specialstørrelser på annoncer, specialtryk, osv. Kontakt
os, og vi kan finde frem til en god aftale
for alle parter. Kontakt vores annonceansvarlige Kathrine G. Bjerregaard på
kb@magasinetkunst.dk / 33 33 95 96

7 gode grunde
til at annoncere i
Magasinet Kunst
• Selvstændig og uafhængig redaktion,
som har høj journalistisk standard i kraft af
Danmarks bedste kunstkendere er blandt
skribenterne.
• Veldefineret, koncentreret og fokuseret
nichemålgruppe => minimalt kontaktspild.
• Ideelt annoncemiljø, høj læsetid, læseværdi og gemmeværdi – KUNST har 6 læsere pr.
eksemplar.
• Højt kendskab og image i målgruppe:
Magasinet KUNST har eksisteret i snart 20 år.
• Høj læser-loyalitet – mere end 81% af vores
læsere har været abonnent mere end 1 år.
• Magasinet KUNST leveres i fast, løbende
og betalt abonnement.
• Medlem af Danske Specialmedier og underlagt Fagpressens Mediekontrol, der dokumenterer oplag og udgivelsesfrekvens.
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Annoncer - størrelser og priser
2/1 side til kant. Format: 420 x 297 mm. + 5 mm.

Kr. 28.500,-

2/1 side. Format: 394 x 265 mm.

Kr. 25.500,-

Bagside. Format (til kant): 210 x 297 + 5 mm.

Kr. 19.500,-

1/1 side til kant. Format: 210 x 297 mm + 5 mm.

Kr. 15.500,-

1/1 side. Format: 185 x 265 mm.

Kr. 14.500,-

1/2 side i bredformat: 185 x 134 mm.

Kr.

7.900,-

1/2 side i højformat: 90 x 274 mm.

Kr.

7.900,-

1/4 side i bredformat: 185 X 694 mm.

Kr.

5.100,-

1/4 side i højformat: 90 x 134 mm.

Kr.

5.100,-

1/12 side i bredformat: 90 x 41,5 mm.

Kr.

925,-

1/12 side i højformat: 42,5 x 88 mm.

Kr.

925,-

1/8 side i bredformat: 137,5 x 41,5 mm.

Kr.

1.200,-

1/8 side i højformat: 42,5 x 134,5 mm.

Kr.

1.200,-

1/6 side. Format: 90 x 88 mm.

Kr.

1.500,-

Rubrikannoncer:

Alle priser er excl. moms

Tillæg
Omslagets indersider (kun 2/1 og 1/1 sider) + Kr.1.990,Højreside placering + 10 %
Messetillæg: I forbindelse med ART COPENHAGEN og ART HERNING øges oplaget på KUNST og
der beregnes derfor et tillæg på 1000,- kr. per annonce i KUNST nr. #1 og # 4 (januar og september).
For yderligere information kontakt KUNST på TLF. 33 33 95 96 eller mail kb@magasinetkunst.dk

Tekniske oplysninger
TEKNISKE OPLYSNINGER
• Format: 210 mm x 297 mm (A4)
• Tryk: 4-farve offset
• Annoncemateriale: CMYK-separeret Pdf i høj opløsning eller elektronisk udarbejdet efter aftale
• Raster: 54-60#
• Papir: 130 g Multiart Silk
• Tryk til kant: + 5 mm til beskæring
Alle annoncer bedes leveret i højeste opløsning (dvs. trykklar PDF i 300 dpi). Beskæring er på 5 mm.
Materialet kan mailes til kb@magasinetkunst.dk eller info@magasinetkunst.dk. Magasinet KUNST vil
og kan også håndtere produktion og opsætning af annoncer mod en aftalt timepris eller evt. anden
aftale.
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