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( Der tages forbehold for ændringer i datoer og temaer)

MAGASINET EUROSTYLE
EUROSTYLE
Eurostyle er for dig, der er nysgerrig. Du vil inspireres og have ny viden om de seneste
tendenser inden for mode, boligindretning, kultur, skønhed, gastronomi, design osv.
Med Eurostyle i hånden vil vi føre dig bag om catwalken og helt ind i køkkenet på
spændende restauranter – vi følger de nyeste trends og giver dig bud på hvad der er
hot og hvad der er not.
Vi dækker hele spektret fra storbydekadence til det enkle liv på landet. Vi skriver om de
mennesker, der forfølger deres drømme og omskaber virkeligheden – hvor fantasien får
frit løb. Vores eksperter inden for sundhed, gastronomi, træning og livsstilstendenser
giver tips, som alle kan følge, så du får mest ud af en travl hverdag – vi vil gerne pejle
dig i din egen vej til velvære.
Distribution
Eurostyle distribueres i alt med et oplag på 18.000. Magasinet distribueres på caféer, kultursteder, ﬁtnesscentre, hudplejeklinikker og hoteller m.m. Desuden ﬁnder du
Eurostyle i 1.800 ventemiljøer rundt om i Danmark, her i blandt lægekonsultationer,
hospitaler, frisører, tandlæger, fysioterapeuter m.ﬂ.
,\YVZ[`SL¶KPUN\PKL[PSSP]ZZ[PSP¥QLUO¥QKL

HVEM LÆSER EUROSTYLE?
•
•
•
•
•
•





•

Målgruppe i alderen 18-50+
Oplag 18.000
Læsertal på 180-190.000
Magasinet har eksisteret
siden 2005
Hele magasinet kan også læse
i sin fulde længde online
De har interesse for
 R\S[\YVWSL]LSZLY
 YLQZLY NHZ[YVTVUP
 Z\UKOLKRVZ[ [Y¤UPUN
 ZOVWWPUNTVKL ZR¥UOLK
 IVSPNKLZPNU PU[LYP¥Y
De vil gerne underholdes,
orienteres og inspireres
Eurostyle er repræsenteret på
Dansk Oplagskontrol og printguiden.dk

ANNONCEFORMATER & PRISER
LIVSSTILS ANNONCEMAGASIN • N0 51 • 2011

GUIDE til skønne
weekendophold

gastronomi –

Lightyears

De nye designklassikere

vi anbefaler

efterårets accessories
med Pilgrim

RESTAURANT CAP HORN

+ KULTUR interview med reumertvinderen Mads M. Nielsen • efterårets læsning, ﬁlm, musik & udstillinger • GASTRONOMI
restaurant anbefalinger • SKØNHED spa & wellness • BOLIG design til dit hjem • reportage: newyorkerstil & vintage
detaljer MODE designeren bag Ganni • efterårets tendenser • og meget mere...

1/4 Forside særpris kr. 20.000,- (inkl. 2 s. omtale)
Bagside kr. 30.000,-VYTH[_ TTTTILZR¤YPUN
Onion

Bolig

2/1 s. Annonce (opslag) kr. 34.600,Særplacering forest i Magasinet + 25%
-VYTH[_ TTTTILZR¤YPUN
Mode

eurostyle
e No50
side 40

Mode

Katrine glæder sig til den lille alternative
musikfestival ved stranden i Tisvildeleje,
Musik I Lejet 22. – 24. juli, gratis.

På inspirationstur
til New York

eurostyle No48
side 34

1/1 s. Annonce kr. 19.600,Særplacering – inderside af bagside 1/1 side 25.000,-VYTH[_ TTTTILZR¤YPUN

eurostyle No48
side 35
Inspiration fra fotografen
Tim Walker

Elegante Audrey i
Funny Face

Til ferien; Frihed af
Jonathan Franzen

Kirsten Dunst er netop nu aktuel
i Lars Von Triers Melancholia

Lækre
Bait

Yndlings badepensionatet
Kildegaard i Tisvildeleje

LAMPER
TIL ALLE

Er du på udkig efter
noget rigtig godt inden
for lamper til hjemmet
eller kontoret, så ﬁnder
du noget i lækkert design
hos Frandsen Lighting i
Horsens. Siden 1968 har
den danske virksomhed
designet, produceret og
solgt de velkendte og
elskede designerlamper.
Af Helle Hartmann Nielsen

F

randsen Lighting A/S dækker over et
bredt spektrum. I den lidt dyre ende
af skalaen har vi Verpan, som besidder salgsrettighederne worldwide på
møbler og lamper designet af Verner Panton.
Verpan er 100 % ejet af Frandsen Lighting A/S.
VERNER PANTON I VERDENSKLASSE

– Verpan (Verner Panton) er meget efterspurgt
herhjemme, fortæller marketingkoordinator

Designeren bag Ganni

KATRINE GREEN
Lone Kudsk fra Frandsen Lighting i Horsens.
– Brandet er kendt for evnen til at eksperimentere med lys, farver og samspillet med forskelligt interiør, så vores omgivelser bliver mere
spændende at færdes og leve i. Lamperne er i
originalt og modigt design, sprudlende af fantasi og skaberglæde. Vi har siden 2003 forhandlet
disse lamper, og er den største leverandør af dem.
DESIGN BY FRANDSEN
– Vi har også vort helt eget design, fortsætter
Lone Kudsk. – Design by Frandsen er lamper
designet af primært Benny Frandsen. Firmaet
har produceret lamper i mere end 40 år, en
spændende opbrydningstid inden for kultur,
design og boligindretning. Siden har vi oparbejdet betydelig knowhow og ekspertise inden
for alle design- og produktionsfaser, og masser
af danske hjem har gennem årene haft vores
kugleformede, magnetiske væglamper hængende. Serien ’Ball’ er stadig yderst populær, og
vi udvikler og forbedrer til stadighed designet og
kvaliteten, fx er magneterne stærkt forbedrede.
– Nu nærmer vi os snart jule- og gavetiden, og man kan helt sikkert finde en flot og

smagfuld gave til
dem man har kær,
blandt vort sortiment idet vi spænder så bredt, også
prismæssigt, fastslår Lone
L
Ball
ll’Kudsk. – Eksempelvis ’Ball’serien fås i mange forskelskellige farver og nuancer, såå der
Ball
vil være noget til de fleste
ste hjem,
hvor det bliver muligt at nå frem til det helt rigtige, personlige touch.
– Nogle få eksterne designere er også sluppet
gennem nåleøjet i vort sortiment. En spændende designer er Henrik Pedersen, som har
kreeret den meget bøjelige gulvlampe ’Bait’,
som betyder madding, og som er fremstillet af
karbon-fiber (samme materiale som fiskestænger fremstilles af). Ved at skyde et lod frem og
tilbage kan man let indstille lampens position.
Samarbejdet med denne designer har kørt i 3
år, og han er i øvrigt samtidig møbeldesigner.

Gannis designchef forfølger én ide: At skabe elskede
klassikere til klædeskabet. Ikke ikoniske klassikere – men sande favoritter , dem som gør at man
føler sig godt tilpas. Hun er ikke drevet af at
følge tendenser, men af at lave kollektioner som
er legende og sexede.

G

annis DNA er Kirsten Dunst i
Virgin Suicides møder Audrey
Hepburn i Funny Face møder
Vanessa Paradis i Be My Baby…
Vi sampler det bedste fra datiden med nutiden
og mixer det til noget legende og sexet.
GANNI LOOKET er en skøn blanding af det
ladylike, det preppy og hipster. Det ladylike
look som fremhæver taljen og den kvindelige
form. Elegant og forførende. Det preppy look
som i 70´er filmen Lovestory og den klassiske
amerikanske collegestil. Selve Hipster looket
hvor det gælder om at mixe forskellige stilarter, kulturer og tidsperioder er nok indbegrebet af Gannis stil.

Få mere inspiration på:
www.designbyfrandsen.dk eller www.verpan.com

INSPIRATIONEN kommer strømmende når
jeg er i selskab med Ditte som er kreativ direktør i Ganni. Vi rejser altid sammen på inspirationsture. De sidste par år har vi primært rejst
til New York og Paris. Vi bruger meget tid på
at høre musik, se film og læse bøger. Ofte har
vores kollektioner referencer til musik og film.
Og så kan begge to bruge oceaner af timer på
at støve vintage og second handshops igennem
lige meget hvor i landet eller verden vi befinder
os. Der sniger sig også altid et Tim Walker foto
ind på vores moodboards.
YNDLINGS BADEHOTEL Det må klart blive badepensionatet Kildegaard i Tisvildeleje hvor jeg
skal bo med min familie denne sommer fordi

min mand skal lave mad til gæsterne på pensionatet. Kildegaard er en fantastisk lille perle
som ligger i hjertet af Tisvildeleje. Stedet drives som pensionat hele sommeren. Værelserne
er så charmerende, ikke to er ens. Der er kun
100 meter til stranden og maden er skøn. Hvis
vi skal hurtigt væk fra hverdagens stress tager vi
sommetider til Strandhotellet i Arild ved Kullen
i Sverige. Der er så hyggeligt og charmerende
og det er utroligt nemt og hurtigt at komme til.
MUSIK FESTIVALLER I år skal jeg helt klart til
Musik I Lejet som er en lille alternativ musikfestival ved stranden i Tisvildeleje. Super hyggeligt og laid back. I år spiller bl.a. When Saints
Go Machine . Jeg tror det bliver tre skønne dage
FORHANDLERINDEX BAGERST I MAGASINET

KATRINES PLAYLISTE TIL EN SOMMERAFTEN
Skønne Vanessa Paradis i Be My Baby

1. Dreams, Fleetwood Mac
2 .Unfinished Sympathy, Massive Attack
3 .Unhappy Birthday, Morrissey
4.Regret, New Order
5 .Toms Diner, Susan Vega
6. Sweet Harmony, The beloved
7. Never Let Me Down Again, Depeche Mode
8. Drinking In LA, Bran Van 3000
9. Under The Milky Way, The Church
10. 17 Days, Prince

med god musik og med plads til hygge og børn.
Jeg skal også et par dage på Roskilde med mine
store børn. Det glæder jeg mig meget til. Det er
fantastisk at kunne dele musikoplevelser med
sine børn.
SOMMERLÆSNING Jeg elsker at læse. Jeg har to
bøger klar til sommerferien Jonathan Franzens
Frihed og Beate Grimsruds En Dåre. Jeg er
inde i en periode hvor jeg æder menneske skildringer – og gerne med roller i familien som
omdrejningspunkt. I reserve har jeg altid noget
Virginia Wolf liggende. Hendes mørke side og
melankoli er en evig inspirationskilde til mit
arbejde.
SOMMER KØRETØJ Jeg elsker min Bugatti cykel
som jeg har stående i København – og så venter
jeg spændt på at den 2CV jeg har stående i baghaven bliver lavet køreklar. Den minder mig
om min barndom når jeg sad ved siden af min
far og vi havde rullet taget af. Men den bliver
desværre nok ikke klar i år.

Citroën 2CV

JOBBET SOM DESIGNCHEF hos Ganni er super sjovt og udfordrende. Det bedste er mine
kollegaer. Vi har nu samlet det bedste team.
Vi er som en familie. Vi arbejder med fælles
kampånd og har det samtidig så sjovt med det
vi laver og hinanden. Alle er meget ambitiøse
omkring at få brandet Ganni ud over stepperne.

Cashmere
C
ashme
as
ashmere
ssh
h
hm
meree SStrikk, Ganni kr 1399,-

YNDLINGSCITAT Fashion is not something that
exists in dresses only. Fashion is in the sky, in the
street, fashion has to do with ideas, the way we
live, what is happening. – Coco Chanel
KATRINE GREEN
Var designchef for NOA NOA 2000-2005
– efter en kort periode som designer for Rützou
kom hun i 2007 til Ganni hvor hun fik til opgave sammen med den nytiltrådte kreative direktør Ditte Reffstrup at redefinere brandet Ganni.
Bor i Tisvildeleje med Olga 16, Arthur 14 fra
tidligere – hendes mand Thomas og deres fælles søn Aksel på 6.

Trusser, Ganni k r 199,99,
9,--

Karmameju
Eksklusive gulve fra Dinesen
Et Dinesen gulv er tidløst og har et enkelt udtryk, der passer til skiftende mode og trends inden for arkitektur, design og indretning. Den 112 år gamle virksomhed ved alt om godt råtræ og kunsten at lave smukke, massive gulve. Dinesen Douglas fås i op til 15 m lange, 45 cm brede og 35 mm tykke planker.

Ankelstøvler, Ganni kr 1199,-

Klovtoftvej 2, Jels - 6630 Rødding - T 74 55 21 40 www.dinesen.com

100% er en kollektion af rene, plejende, terapeutiske første-klasses produkter til ansigt, krop og boligen.
• 100% er uden parabener, syntetisk fremstillet parfume, petrokemikalier, SLS/SLES, phthalater og sulfater.
• 100% er fremstillet i England af de fineste naturlige ingredienser.
• 100% indeholder ikke animalsk produkt.
www.karmameju.com
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1/1 s. Advertorial kr. 12.000,Op til 250 ord samt 3-4 billeder.

2/1 s. Advertorial (opslag) kr. 19.500,Op til 500 ord samt 4-6 billeder.
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Moderne reol

Woody reol Hayy kr.
r. 3.49
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Kaffe
Kaff
ffekopper
Stk. pris krr. 79,-
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Ladylike i

Super lækker samlin
ngsplads i top kval
kvalite
et

PENCILSKIRT

Hopper bordbænk
bordbæ
Fra kr.
kr 33
33.750,750

uhmmm...
Le Macaron
By Degas
Klassisk spiseliv
I hjertet af København kan du nu opleve kongen af
konditorhåndværk, den parisiske Macaron !
Hos “Brasserie Degas“ og koncept butikken “Le Macaron by Degas“ kan man nu købe de fantastiske franske gourmet konditorkager ”macarons” i alle farver og
smagsvarianter. De vil sætte kolorit på ethvert kagebord.
Kig forbi Trommesalen 5 ved Vesterbrogade og nyd en
macaron og en latte enten i cafeen eller som take-away.

RESERVATION og BESTILLING
Le Macaron by Degas
Brasserie Degas
Trommesalen 5
1614 Kbh V
Tlf: 3322 2826
www.lemacaronbydegas.dk
www.brasseriedegas.dk

Etnisk strejf
f

The glas
Th
l og kar
k rraffel
a ff
Til hhv. kr. 39,39,og kr. 99,- stk.

Old Farmer Classic
Cla
bestik
Gense kr. 699,-

Kulør på boligen
bolige
boligen!
gen!
!

Denne sæson er der fokus
på en stram silhuet med
referencer til 50'ernes
og 60'ernes ladylike stil

Pinicc
Pinicchio
P
inicchio
inicch
chio
cch
hio
o tæ
ttæp
tæppe
tæpp
æppe
pp Hayy kr.
kr 1.
1.995
9955,--

Stemningsgi
Stemningsgiver
Ti
i
imeglas
las

Wood lampe
Muuto kr. 995,-

Tiimer fra kr. 299,-

En revolutionerende shopping-oplevelse!
else!

uhmmm...

KARAMELLER

EFTERÅ
LÆKKER
RS
IER

Karamel Kompagniet, som er Danmarks, ja måske
Europas eneste karamelkogeri, hvor de gamle
traditioner holdes i hævd – kom og besøg os i
Tivoli til jul.

1

5

2

6

Bord & bak
k ke
e i ét

DLM bord
Hayy kr. 1.099,9-

HIPVILLA.COM

4
7

HIPVILLA.com tilbyder markedets største udvalg af
livsstilsprodukter til hjemmet. Møbler, køkkenudstyr, lækkerier til badeværelset osv. Glæd dig til
en overskuelig hjemmeside med attraktive priser,
døgnåben kundeservice samt hurtig og gratis levering. Kig forbi HIPVILLA.com og rid med på bølgen
- den starter idag! HAPPY HUNTING!

Stilfuld opbevaring

Restore storage basket Muuto kr. 599,599,
Trækasse sæt med 4 Dulton krr. 999,-

3
9

Til entreen

"DSB"
DSB hattehyld
de
d
Essem kr. 999,-

D

et var drømmen om et liv i balance og harmoni, der for godt 10 år siden
fik Anna Niberg-Zehngraff og hendes mand Carsten Niberg-Zehngraff
til at starte Karamel Kompagniet. Butikken i Gudhjem er indrettet i gammel engelsk stil, og her kan man følge med i, hvordan karamellerne bliver
fremstillet med liv og sjæl på de gamle maskiner, hvor alle gæster altid får tilbudt en
smagsprøve. Salget sker gennem butikken i Gudhjem og online på www.karamelkompagniet.dk – samt en række specialbutikker landet over. I julemåneden går turen
til Tivoli og det populære julemarked og vi
glæder os.

8
Et liv på fart
ten

Convert o bike
Convert-o-bike
Pris kr. 3.999,-

Kombiner med...
10

11

12

13

14

Læ
æk re brændt
brændte farver!

Stteellcut puder
Hayy fra kr. 549,H

"Vogt Dem for efterligninger
– en rigtig karamel skal være
blød og føjelig, når man trykker
på den. Knækker den, er det bare
sukker..."

Stilr
ren
r
en organisering
organise
Sensommerbad
d

Bliv fristet på:
www.karamelkompagniet.dk

Becksöndergaard A/W11

Contttrasto
rasto tøjsta
tøjstativ
Pris kkr. 1.699,-

Scan koden og besøg
vores webshop nu!

Udendørs bru
bruser
ser
Tilbud kr. 1.2779,20

1 Skjorte fra Vila kr. 249,- 2 Top fra Saint Tropez kr. 499,- 3 Bluse fra Gina Tricot kr. 99,- 4 Top fra Nousvous hos buksepigen.dk kr. 299,- 5 Pencilskirt
fra Gestuz kr. 700,- 6 Pencilskirt fra Vero Moda kr. 500,- 7Pencilskirt fra Moschino Cheap & Chik 2.530,- 8 Pencilskirt fra Topshop kr. 300,- 9 Pencilskirt fra Auluna kr. 1.799,- 10 Taske fra H&M kr. 80,- 11 Taske fra Zara kr. 459,- 12 Taske fra Pieces kr. 180,- 13 Taske fra Topshop kr. 270,- 14 Pung fra
Commes de Garcons hos net-a-porter.com kr. 800,-
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1/2 s. Kulturomtale kr. 6.500,- (inkl. QR-Kode)
1/4 s. Kulturomtale kr. 3.800,- (inkl. QR-Kode)

1/1 s. Produktannonce Design/Bolig kr. 15.000,(inkl. 10-15 packshots og QR-kode)

1/1 s. Produktannonce Mode/Skønhed kr. 15.000,(inkl. 10-15 packshots og QR-kode)

KREATIVE LØSNINGER:
Gatefold (4 sider) kr. 50.000,Indstik (6 sider) kr. 50.000,Indstik (12 sider) kr. 75.000,-

DEN PERSONLIGE LØSNING
Vi er altid åbne for en anderledes løsning,
der passer til netop jeres ﬁrma eller produkt, kontakt os for en kreativ sparring
og produktrådgivning!

EUROSTYLE
Bredgade 36 1.sal
1260 København k
info@eurostyle.dk

SALGS & KOMMUNIKATIONS MANAGER

MATERIALE
Billedmateriale leveres i 300 dpi, jpg.
eller tiff. format. Angives med navn og
udgivelse.

CHEFREDAKTØR & SALGSCHEF
Jacie Skaarup
Tlf. 2114 7731
E-mail: jsk@mediaxpress.dk

SALGS & KOMMUNIKATIONS MANAGER

BAGSTIK MED FORSIDE:
9 sider kr. 75.000,11 sider kr. 85.000,13 sider kr. 95.000,15 sider kr. 98.000,-

KONTAKT
Lars Ballegaard Jørgensen
Tlf. 2077 9816
E-mail: lbj@eurostyle.dk

Kristina Balle
Tlf. 3134 3442
E-mail: kb@eurostyle.dk

Annoncer leveres som trykklar pdf med
fonte inkluderet og 5 mm beskæring.
Angives med navn og udgivelse.
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