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Alle politifolk samt tjenestemænd ved domstolene,
• Målgruppe:
samt medier og meningsdannere
trykoplag: 15.000
• Kontrolleret
• Udgivelsesfrekvens: 10 gange årligt.

DANSK POLITI er politiets eget uafhængige fagmagasin.
Bladet udgives af Politiforbundet, men skrives, udvikles og redigeres af journalister efter redaktionelle principper.
DANSK POLITI udkommer i cirka 15.000 eksemplarer 10 gange årligt. Bladet
har et omfang på omkring 48 sider.
Udover de 12.000 medlemmer af Politiforbundet som modtager bladet, er der
også mange politikere, journalister og meningsdannere blandt modtagerne.
DANSK POLITI er et ofte citeret og efterspurgt magasin i pressen, samtidig
med at indholdet læses og debatteres ﬂittigt blandt alle politiuddannede og
jurister i politiet.
Det er et kritisk fagblad, som redigeres efter journalistiske principper, der
ligeså vel retter sig mod samfundet og ægtefællen, som mod den politiansatte
selv. Den generelle tendens er, at alle i politiet, fra den helt unge til senioren,
læser og debatterer indholdet.

DANSK POLITI
Politiets eget magasin

Dansk Mediaforsyning
Elkjærvej 19
8230 Åbyhøj
Tlf.: 7022 4088
politi@dmfnet.dk
www.dmfnet.dk

Priser & formater
Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms.

1/1 side
B: 177 x H: 238 mm
Kr. 14.000

1/1 side til kant
B: 210 x H: 270 mm
+ 3 mm
Kr. 14.000

1/2 side højformat
B: 86 x H: 238 mm
Kr. 8.000

1/2 side tværformat
B: 177 x H: 117 mm
Kr. 8.000

1/3 side
B: 177 x H: 75 mm
Kr. 6.000

Indstik. indhent tilbud på 7022 4088

Opslag til kant
B: 420 x H: 270 mm + 3 mm
Kr. 25.000

Bagside
B: 150 x H: 203 mm
+ 3 mm
Kr. 16.500

Udgivelseplan 2012
Nr.
1
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3
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10

Annoncedeadline
11-01
08-02
14-03
12-04
15-05
13-06
15-08
19-09
24-10
28-11

Udgivelsesdato
01-02
29-02
04-04
02-05
06-06
04-07
05-09
10-10
14-11
19-12

Udgiver
Politiforbundet
Tlf. 3345 5900
blad@politiforbundet.dk

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og
sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede
jf. DRRBs liste.
Betingelser
Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, som ikke er
forenelige med DANSK POLITI’s etiske regler, eller som strider mod
bladets interesser. Reklamationer, rettelser og standsninger skal ske
skriftligt. Reklamationsretten bortfalder, hvis materialefristen overskrides.
Levering af annoncer
Alle annoncer skal overholde bladets annonceformater og Dansk Mediaforsynings kravspecifikationer for levering af elektronisk materiale.
Se mere information på: www.dmfnet.dk
For materiale, der ikke overholder kravspecifikationerne, vil efterbehandling blive faktureret særskilt efter gældende timesats.

Annoncesalg
Dansk Mediaforsyning
Elkjærvej 19
8230 Åbyhøj
Tlf.: 7022 4088
politi@dmfnet.dk
www.dmfnet.dk
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