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Bitz-serien er spændende service i et
mangfoldigt materiale- og farveunivers.

R E P E A T

NYHED: MyFlavour karaffel 1,0 l
Med Eva Solos nye MyFlavour karaffel kan du sætte din
egen smag på sommerens drik. Med skønne frugter,
grøntsager eller krydderurter på spyddet – så enkelt, så

N R. 3 / Å RG A N G 99 / A P R I L 2016 / #D E S I G N B A S E D K / D E S I G N B A S E.D K

dekorativt, så smagfuldt. www.evasolo.com
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FÅ KONTAKT MED INTERIÖR- OCH
DESIGNBRANSCHENS BESLUTSFATTARE

•

BAD | BELYSNING | BRUKSKONST | DELIKATESSER | INTERIÖR | KÖK & BAD | TEXTILIER | LEDNING & DRIFT | MÖBLER

DESIGNBASE – MAGASIN, WEBB OCH NYHETSBREV
Med Designbase når du alla dem som arbetar professionellt inom interiör- och designbranschen. Vi tar upp
ämnen som trender, tendenser inom detaljhandeln, ledning och produktorientering. Syftet är att ge våra läsare
den inspiration och de konkreta verktyg de behöver för
att kunna optimera sina verksamheter och fatta de beslut
som gör deras företag konkurrenskraftiga.
Den redaktionella målsättningen är att genom spännande
och informativa intervjuer, reportage, olika företagscase
och expertinlägg kunna ge läsaren nya perspektiv och
nyttig kunskap samt inspiration och redskap att driva ett
företag på ett professionellt och framtidsinriktat sätt.
Via Designbases mediekanaler når du den bredaste och
mest inflytelserika målgruppen – den som fattar de avgörande besluten på design- och interiörområdet – och du
kan exponera dig via ett brett spektrum av annonsmöjligheter, såväl i tryck som på webben.

Interiör- och designbranschen är krävande. Konkurrensen är
hård, och för att locka till sig kunder måste man ha fingret på
pulsen; man måste kunna skapa upplevelser i butiken och hela
tiden ligga steget före konsumenten och de trender som ligger i
tiden. Designbase gör det möjligt att följa trenderna både hemma
och i utlandet, och vi har hela tiden ögonen på utvecklingen på
detaljhandelsfronten; allt för att våra läsare ska kunna vara med
där det händer och därmed kunna fatta rätt beslut.
– Pia Finne, Redaktör
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DESIGNBASE STÅR STARKT:

• Erbjuder ett fast, löpande abonnemang.

• Väldefinierad, koncentrerad och fokuserad nischmålgrupp => minimalt kontaktspill.
• Självständig, oberoende redaktion och hög journalistisk nivå.

• Idealisk annonsmiljö, mycket att läsa, stort läsvärde – värt att spara.

• Koncentrerad och dominerande målgruppstäckning via flera kanaler, vilket ger flera kreativa möjligheter.
• Hög igenkänningsfaktor och bra image hos målgruppen.
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TRYCKTA ANNONSER

M A G A S I N F O R I N T E R I Ø R- O G D E S I G N B R A N C H E N

Designbase utkommer fyra gånger om året i en upplaga på minimum 3 000 exemplar.
Erfarenheten av nischmagasin säger oss att varje magasin i genomsnitt har cirka fyra
läsare, och Designbase uppskattas därför ha drygt 12 000 läsare. Magasinet har 96 år
på nacken. Formatet är A4, och magasinet är tryckt på kraftigt obestruket papper med
en god tryckkvalitet. Det har en läsarvänlig design som matchar innehållets kreativa och
färgstarka produkter och lösningar. I varje nummer har vi ett tema där vi går närmare in
på ett visst ämne. Magasinet kan innehålla maximalt 50 procent annonser.
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DATUM OCH UPPLAGOR
Utgivning

3102_DesignBase_Myflavour_GRØN_marts_2016_valgt.indd 1

Deadline

11/03/16 13.02

Nr.

År

3

2017		10.08		07.07

*Mässor: Formex

4

2017		10.10		08.09

Jul

1

2018

*Mässor: Formex och Stockholm furniture Fair

2

2018		10.04		14.03

10.01		01.12

Theme

Den vackra bord

*Extra upplaga i samband med mässor
Vi reserverar oss för ändringar vad gäller utgivningsdatum och deadlines.

LÄSARE AV DESIGNBASE:
Detaljhandel med presentartiklar och
brukskonst, samt köksutrustning, glas,
porslin, bestick, vaser, ljusstakar, delikatesser, m.m.
Inredningsbutiker – möbler, lampor,
textilier, interiör, m.m.
Detaljhandel med elektriska
hushållsapparater
Blomsterbutiker och trädgårdscentra

ANNONSPRISER OCH FORMAT

ANDRA ANNONSMÖJLIGHETER

Första sidan

Reklambilagor:

Format:

185 x 200 + 5 mm

Pris 4f.:

SEK 23.990*

Baksida
Format:

210 x 297 + 5 mm

Pris 4f.:

SEK 18.990*

e
Foli

Pris:

Omslagets tredje sida kan
utvidgas med en extrasida
– en gatefold – så att det är
möjligt att använda ett annonsformat som sträcker sig
över tre helsidor, på 190 gram
obestruket papper:

2/1 - UPPSLAG

Köksinredning
Renodlade e-handelsbutiker
Producenter, importörer och agenter
Partihandel
Företagsrådgivare, utbildningsinstitutioner och organisationer
Inredningsarkitekter, design, konst

TEKNISK INFORMATION
Format:

210 mm x 297 mm

Tryk:

Arkoffset – 4 farve

SEK 28.990 (max. 30g)

Gatefold

Detaljhandel med kläder, garn, tyg
Byggmarknader

Magasinet levereras inplastat,
vilket gör det möjligt att
bifoga reklamblad eller broschyrer som placeras ovanpå
magasinets baksida:

Format:

420 x 297 + 5 mm

Pris 4f.:

SEK 22.900*

1/1 - HELSIDA
Format:

210 x 297 + 5 mm

Pris 4f.:

SEK 13.990*

Pris:

SEK 34.990

ÖVRIGA PRISER

1/2 - HALVSIDA

Specialplacering:

Format Bred: 185 x 130 mm

Byråprovision:

Format Hög:

90 x 265 mm

Ställande av säkerhet: 1%

Pris 4f.:

SEK 9.490*

Informationsrabatt: 1%

*Bilaga SEK 690 i nr. 1 og nr. 3.

+ 10%

Byråprovision: 3%
Årsabonnemang:

SEK 400

Annoncemateriale: Trykbar – PDF
Dpi:

300

Papir:

100 g ubestrøget

Papir omslag:

190 g ubestrøget

Tryk til kant:

+ 5 mm

Vid återinförande av samma annons/banner, eller vid etablering
av SHOWROOM i både Danmark
och Sverige, finns möjlighet till
specialerbjudande.
Annuleringsfrist 30 dagar innan materialdag. Alla priser är exklusive. moms

ANNONSERING I NYHETSBREV
UTNYTTJA NYHETSBREVEN FÖR KORTA OCH MÅLINRIKTADE NYHETER
Designbase.dk skickar varje vecka ut ett nyhetsbrev där man också har möjlighet
att annonsera. Innehållet i nyhetsbrevet ger läsarna en överblick över de mest
aktuella nyheterna. En gång i månaden utkommer dessutom ett nyhetsbrev som
fokuserar på ett visst tema.

FORMATER OG PRISER
A

Megaboard

Pris pr. udg.:

B

SEK 2.990

C

Megabox

Pris pr. udg.:

SEK 1.990

A

Megaboard 580 x 121

Midtbanner

Pris pr. udg.:

SEK 1.490

TEKNISK INFORMATION
Vikt:

JPG - max 45 kb

Animation:

15 sekunder

Streaming:

Ingen

Länk:

Skicka med länk till
landningssidan

PS
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Midtbanner
382 x 117

FREKVENS OCH MOTTAGARE
Utgivningsdag:

Varje onsdag

ANDRA PRISER
Sponsorannonser kan köpas till – fråga
efter pris

Skybanner
188 x 564

C

Designbase erbjuder branschens bästa medielösning – här kan du
nå beslutsfattare på ett målinriktat och effektivt sätt via alla kända
medieplattformar. Ring och få ett kreativt förslag på hur ditt budskap kan bli så synligt som möjligt i branschen.
– Hans Snestrup, Business Manager

Annuleringsfrist 30 dagar innan materialdag. Alla priser är exklusive. moms

Megabox
580 x 250

D

WEBBANNONSERING PÅ DESIGNBASE.SE
ANVÄND NÄTET TILL KAMPANJER OCH NYHETER
Via nyheter, gallerier, artiklar, event och mycket mer kan användarna på designbase.dk få inspiration och aktuell information om utvecklingen i branschen.
I denna redaktionella miljö finns goda möjligheter att påverka beslutsfattarna
via en rad olika annonsformat, placeringar, perioder m.m. som kan kombineras
så att exponeringen ger optimal täckning med avseende på företaget.

FORMATER OCH PRISER
A

Megaboard

C

Megabox

Pris pr. månad:

SEK 5.990

Pris pr. månad:

SEK 5.990

Placering:		

Alla sidor

Placering:		

Alla sidor

B

A

Megaboard
930 x 180

Medium

Pris pr. månad:

SEK 4.990

Placering:		

Alla sidor

ANDRA PRISER

TEKNISK INFORMATION

Sponsorater kan tilkøbes – spørg efter pris.

Storlek: JPG/GIF/FLASH/HTML: max 50 kb

Jobbannonser kan publiceras på desig-

Sex rullande banners

nbase.dk. Pris per månad SEK 1.500.

Länk: Skicka med länk till landningssida

Längd 30 dagar.

Läs mer om tekniska specifikationer för

Jobbannonser ingår i Showroom

flash- och html-banners här:
www.fmadserving.dk/materiale-specs

Medium TOP
300x250

B

B

Medium
300x250

Om du behöver hjälp med utformning och produktion av dina annonser för webb eller tryck, står vi gärna för produktion och kreativ
rådgivning. Vi sköter själva produktionen av Horisont Gruppens
magasin, och med vår erfarenhet, idérikedom och kapacitet har vi

C

Megabox
930 x 600

vad som krävs för att lösa också dina uppdrag.
– Majbritt Refsgaard, Grafiker
Annuleringsfrist 30 dagar innan materialdag. Alla priser är exklusive. moms

FÅ ET SHOWROOM OG BLIV EN DEL AF DESIGNBASE.SE
DITT EGET SHOWROOM

På www.designbase.se er du garanterad ett exklusivt deltagande i branschens mest tongivande medium. Här får du helt nya
och otraditionella marknadsföringsmöjligheter, samtidigt som ditt företag får maximal synlighet på designbase.se och i de
veckobaserade nyhetsbreven.

Få fri och obegränsad möjlighet att publicera dig i Sveriges främsta mediekanaler inom interiör- och designbranschen. Se
möjligheterna här:

PROFIL OCH DIREKTKONTAKT

Du har möjlighet att skräddarsy företagets/organisationens
alldeles egna profilsida med
relevanta upplysningar och
kontaktinformation, inkl. ev.

NYHETER, BRANSCHNYTT OCH
NAMN & NYTT

STATISTIK – HUR INTRESSANT ÄR DITT
INNEHÅLL?

Presentera din information på

Med statistikmodulen får du en

startsidan på designbase.dk
och få samtidigt en unik placering i våra nyhetsbrev.

varumärken och länkar till

detaljerad överblick över hur ditt
MEDARBETARE MED
FINGRET PÅ PULSEN

innehåll fungerar. Med många olika

Hitta nya medarbeta-

full kontroll över din kommunikation.

re som har fingret på

sociala medier m.m.

pulsen. Annonsera i
en målinriktad miljö i
interiör- och designbranschen.

VARUMÄRKEN

Marknadsför dina varumärken och
produkter på framsidan.

visningsmöjligheter och grafer har du
Se ackumulerade data eller välj att
se resultatet från dag till dag, och
följ antalet klickar på dina nyheter,
event, jobbannonser, namn & nytt och
mycket mer.

FÅ FLER DELTAGARE TILL DINA EVENT

Annonsera lanseringar, demonstrationer,
kurser, konferenser, seminarier m.m. här
och få fler deltagare. Beskriv fördelarna
och använd bilder, så får du ett bättre
resultat.
RELEVANTA PERSONER

Lägg in företagets kontaktpersoner.
Personer som kan ge råd när det gäller
era produkter.

DINA NYHETER TILL RÄTT PUBLIK
Här visas ditt innehåll sida vid sida med redaktionens innehåll.
Bli partner och få gratis och obegränsad möjlighet att publ-

icera nyheter, event, jobbannonser m.m. på startsidan samt i
nyhetsbrevet.

ABONNEMANG

Med ett showroom har du ett löpande abonnemang som fak-

tureras för ett år i taget. Abonnemanget ger fri och obegränsad
rätt att publicera en mängd information – se möjligheterna på

Skapa värde med relevant innehåll

Pressmeddelanden, artiklar, cases eller produktomnämnan-

den från ditt företag. Allt innehåll är välkommet så länge det är

motstående sida. Kostnadsfri hjälp med publicering och support i

rimlig omfattning. Showroom-abonnemanget kan sägas upp med
30 dagars varsel till utgången av en abonnemangsperiod.

relevant.

PRISET FÖR ETT ÅRSABONNEMANG ÄR:

Jobbannonser

Mer än fem varumärken: SEK 9.990 per år

Upp till fem varumärken: SEK 5.990 per år

Hitta dina nya medarbetare – lägg in jobbannonser och bli synlig
på startsidan, i nyhetsbrevet samt under jobbsektionen.

TIPS OCH TRICKS

Bra innehållsmarknadsföring handlar om relation och dialog

Event

Kurser, konferenser, seminarier och mycket mer – få rätt publik
till dina event.

med kunder. Det engagerar och skapar lojalitet kring ditt
företag.

• Skriv nyheter som hjälper dina kunder och de anställda i
butikerna.

Namn & Nytt

• Spara tid och skapa ett login för flera personer. Det säker-

bidra till att berätta om det som händer i just ditt företag.

• Skapa ett obegränsat antal jobbannonser – de kommer

Nya anställningar, jubileer, utnämningar och annat som kan

ställer hög aktivitet och större synlighet för er.
automatiskt med i nyhetsbrevet.

• Var noggrann med er företagsprofil och välj rätt kompetensområden – det säkerställer relevant exponering i journalistiskt innehåll som produceras av oss.

• Kom ihåg att du kan göra mätningar på allt innehåll. Statistiken ger dig en uppfattning om hur ditt innehåll fungerar.

Som Partner kan du hålla marknaden orienterad om vilka nya
åtgärder som vidtas inom ditt företag. Nya produkter och tjänster,
anställningar, event, kundcases m.m. kan publiceras kostnadsfritt.
Om du har frågor angående olika funktioner eller känner att tiden
inte riktigt räcker till, är vi beredda att ge support och rådgivning,
vilket ingår i partneravtalet.
– Mette Pedersen, Projektleder

EXEMPEL PÅ SHOWROOMS FRA DANMARK

KONTAKT

Försäljningsavdelning:
Hans Snestrup
Business manager

Editorial:
Pia Finne
Redaktör

Editorial:
Sara Skovgaard
Community Manager

Grafisk produktion:
Majbritt Refsgaard
Grafiker

Partnerskaper:
Ulrik Hjorth-Andersen
Sales manager

Telefon: +45 2896 1022
hs@horisontgruppen.dk

Telefon: +45 2078 5064
pf@horisontgruppen.dk

Telefon: +45 1373 1361
skk@horisontgruppen.dk

Telefon: +45 2342 3388
mr@horisontgruppen.dk

Telefon: +45 2025 7632
uha@horisontgruppen.dk

Horisont Gruppen a/s
Strandlodsvej 44
DK 2300 København S

Telefon:
CVR-nr:

+45 5350 6060
8775 1619

info@horisontgruppen.dk
www.horisontgruppen.dk
communities där medför vækst och værdi

