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SCALA | DESIGN: MARIA BERNTSEN

NYHED Scala opbevaringsglas, oprindelig skabt af Ole Palsby, fås nu i en moderne nyfortolkning af Maria Berntsen.   

Priser fra 99,95 kr. til 199,95 kr.

holmegaard.dk
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DESIGNBASE – MAGASIN, WEB OG NYHEDSBREV

Designbases medieunivers giver dig målrettet adgang til 
alle de, der arbejder professionelt i interiør- og design-
branchen. Vi berører emner som trends, tendenser i 
detailhandlen, ledelse og produktorientering. Formålet 
er at give læseren inspiration og konkrete værktøjer til 
at kunne optimere sin forretning og tage de rigtige be-
slutninger, som gør virksomheden konkurrencedygtig. 
Den redaktionelle målsætning er, gennem spændende 
og informative interviews, reportager, virksomhedsca-
ses og ekspertindlæg, at give læseren nye perspekti-
ver, nyttig viden, faglig inspiration og redskaber til at 
drive sin forretning på professionel og fremadrettet vis. 
I Designbases medieunivers rammer du den bredeste 
og mest indflydelsesrige målgruppe, der træffer de 
afgørende beslutninger inden for design- og interiør-
området, og du kan eksponere dig via en bred vifte af 
annoncemuligheder på såvel print som web.

GEOGRAFISK FORDELING AF MODTAGERE/BESØG
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Region Nordjylland

Region Hovedstaden/Sjælland 

Region Midtjylland

Region Syddanmark

DESIGNBASE STÅR STÆRKT:
•  Medlem af foreningen Danske Medier.
• Designbase leveres i fast, løbende abonnement.
• Veldefineret, koncentreret og fokuseret nichemålgruppe => minimalt kontaktspild.
• Selvstændig og uafhængig redaktion og høj journalistisk standard.
• Ideelt annoncemiljø, høj læsetid, læseværdi og gemmeværdi.
• Koncentreret og dominerende målgruppedækning via flere kanaler giver flere kreative muligheder.
• Højt kendskab og godt image i målgruppen. Magasinet har eksisteret i 96 år.

Magasinoplag per udgivelse: 3.880

Interiør- og designbranchen er krævende. Konkurrencen er hård, 
og skal man tiltrække kunder, kræver det, at man har fingeren på 
pulsen; at man skaber oplevelser i butikken, og at man hele tiden 
er på forkant med såvel forbrugeren som med de trends, der er 
i tiden. Designbase giver mulighed for netop at følge trenden i 
ind- og udland, ligesom vi løbende ser på, hvad der sker på de-
tailhandelsfronten, så vores læsere altid kan være med i forreste 
række og ikke mindst træffe de rigtige beslutninger.

– Pia Finne, Redaktør  

• •

DESIGNBASES FLERMEDIALE MÅLGRUPPEDÆKNING:  
OVER 17.000

Designbase nyhedsbrev
Antal modtagere total: 2.523

Designbase magasin
Oplag: 3.880

Læsere i alt: 15.520

Designbase.dk
Besøg pr. måned: 9.500
Sidevisninger pr. måned: 18.239
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PRINTANNONCERING

ØVRIGE PRISER 

Særplacering:  + 10%
Bureauprovision: 
Sikkerhedsstillelse: 1%  
Informationsgodtgørelse: 1% 

Bureauprovision: 3%
Årsabonnement: kr.  888,00

Nr. År Udgivelse Deadline Tema
1 2018  25.01  19.12.2017 *Messe: Formland
2 2018  19.03  20.02 Outdoor
3 2018  26.04  28.03 Butiksdrift/ledelse
4 2018  08.06  09.05 Det smukke bord
5 2018  09.08  06.07 *Messer: Formland
6 2018  09.10  07.09 Før jul
7 2018 12.11  12.10 Jul
8 2018  07.12  09.11 Sæsonstart/virksomhedsledelse

TEKNISKE OPLYSNINGER

Format:  210 mm x 297 mm
Tryk:  Arkoffset – 4 farve
Annoncemateriale: Trykbar – PDF
Dpi:  300 
Papir: 100 g ubestrøget
Papir omslag: 190 g ubestrøget
Tryk til kant: + 5 mm  

Detailhandel med gaveartikler og brugs-
kunst samt køkkenudstyr, glas,  
porcelæn, bestik, vaser, lysestager  
delikatesser, mv.: 1140

Boligbutikker - møbler, lamper,  
tekstiler, interiør, m.m.: 733

Detailhandel med elektriske  
husholdningsapparater: 308

Blomsterforretninger og havecentre: 276

Detailhandel med tøj, garn, stoffer: 304

Byggemarkeder: 139

Køkkenindretning: 131

Rene e-handelsbutikker: 70

Producenter, importører og agenter: 210

Engroshandel: 479

Virksomhedsrådgivere, uddannelse  
og organisationer: 29

Indretningsarkitekter, design, kunst: 61

I alt: 3.880

Forside
Format: 185 x 200 + 5 mm

Pris 4f.: kr. 22.500*

Bagside
Format: 210 x 247 + 5 mm

Pris 4f.: kr. 19.000*

2/1 side til kant
Format: 420 x 297 + 5 mm

Pris 4f.: kr. 22.300*

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

Pris 4f.: kr. 13.000*

1/2 side bred+højformat
Format Bred: 185 x 130 mm

Format Høj: 90 x 265 mm

Pris 4f.: kr. 9.100*

*Tillæg kr. 600 i nr. 1 og nr. 5.

ANNONCEPRISER OG FORMATERLÆSERE DESIGNBASE:

DATOER OG OPLAG

Designbase udkommer 8 gange årligt i et oplag på over 3.800 eksemplarer. Erfaringen 
på nichemagasiner er, at der er ca. 4 læsere i gennemsnit pr. magasin og læsertallet på 
Designbase estimeres derfor til godt 16.000 læsere. 
Formatet er A4, trykt på kraftigt ubestrøget papir med en god trykkekvalitet. Magasi-
net præsenteres i et læservenligt design der matcher indholdets kreative og farverige 
produkter og løsninger. Sidetallet er 52-120 sider. Vi bringer i hver udgave et tema, hvor 
vi dækker et emne lidt dybere end normalt. Vi bringer annoncer i magasinet dog max. 
50%.

ANDRE ANNONCEMULIGHEDER

Annuleringsfrist 30 dage før materialedeadline.  Alle priser er ekskl. 25% moms

Indstik
Magasinet pakkes i folie, 
hvilket giver mulighed for 
at vedlægge løsblade eller 
brochurer, som placeres oven 
på magasinets bagside:

Pris:             kr. 27.600 (max. 30g)

Gatefold
Omslagets side 3 kan 
 udvides med en ekstra 
side – en  gatefold – så der 
er mulighed for at bringe et 
annonce format, som stræk-
ker sig over tre helsider, på 
190 gram ubestrøget papir:

Pris:             kr. 39.000

Folie
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*Ekstra oplag i forbindelse med messer 
Der tages forbehold for ændringer i udgivelsesdatoer og deadlines.



UDNYT NYHEDSBREVENE TIL DE KORTE OG MÅLRETTEDE NYHEDER
Designbase.dk udsender ugentligt et nyhedsbrev hvor det er muligt at annon-
cere. Indholdet i nyhedsbrevet giver læserne overblik over de mest aktuelle 
nyheder. En gang om måneden udkommer der desuden et nyhedsbrev om et 
målrettet tema.

Annuleringsfrist 30 dage før materialedeadline.  Alle priser er ekskl. 25% moms

ANNONCERING I NYHEDSBREVE

Designbase tilbyder branchens bedste medieløsning – her kan du 
ramme beslutningstagere målrettet og effektivt gennem alle kendte 
medieplatforme. Ring og få et kreativt bud på hvordan dine budska-
ber opnår størst mulig synlighed i branchen.

– Hans Snestrup, Business Manager

A

B

D

C

PS 
Vi udsender også 

“Månedens

mest læste”

nyhedsbrev

Megaboard 580 x 121

Midtbanner
382 x 117

Skybanner
188 x 564

Megabox
580 x 250

ANDRE PRISER
Sponsorater kan tilkøbes – spørg efter pris.

TEKNISKE OPLYSNINGER
Vægt: JPG - max 45 kb
Animation: 15 sekunder
Streaming: Ingen
Link: Medsend link til landingpage

FREKVENS OG MODTAGERE
Udgivelser: Onsdag
Modtagere: pr. 1. april 2016 - 2.523

A  Megaboard  
Pris pr. udg.:  kr. 6.546

B  Midtbanner 
Pris pr. udg.: kr. 2.432

C  Skybanner  
Pris pr. udg.: kr. 3.275

D  Megabox 
Pris pr. udg.: kr. 5.989

FORMATER OG PRISER



BRUG NETTET TIL KAMPAGNER OG NYHEDER
Via nyheder, gallerier, artikler, events og meget mere vil brugerne på design-
base.dk blive inspireret og holdt ajour med udviklingen i branchen. I dette 
redaktionelle miljø er der er gode muligheder for at påvirke beslutningstagerne 
via en række forskellige annonceformater, placeringer, perioder m.m., som kan 
kombineres, så eksponeringen giver optimal dækning i forhold til din virksom-
hed.

Medium TOP
300x250

Jobopslag

Medium
300x250

Megabox
930 x 600

Har du brug for hjælp til udfærdigelse og produktion af dine 
 annoncer såvel web som print, så sørger vi gerne for produktion og 
kreativ sparring i forbindelse med disse opgaver. Vi står selv for den 
samlede produktion af Horisont Gruppens magasiner og har både 
erfaring, ideer og kapacitet til at løse dine udfordringer. 

– Majbritt Refsgaard, Grafiker  

Annuleringsfrist 30 dage før materialedeadline.  Alle priser er ekskl. 25% moms

WEBANNONCERING PÅ DESIGNBASE.DK

A

C

B

D

Megaboard
930 x 180

A  Megaboard
Pris pr. måned:  kr. 8.990

Placering:  Alle sider

C  Medium top
Pris pr. måned:  kr. 8.335

Placering:  Alle sider

D  Megabox
Pris pr. måned:  kr. 9.590

Placering:  Alle sider

B  Medium
Pris pr. måned: kr. 8.335

Placering:  Alle sider

TEKNISKE OPLYSNINGER
Vægt:  JPG/GIF/FLASH/HTML: max 50 kb
Bannerne ligger i rotation af 6
Link: Medsend link til landingpage
Ved flash-, html-banner læs venligst tekni-
ske specifikationer på dette site: 
www.fmadserving.dk/materiale-specs

ANDRE PRISER
Sponsorater kan tilkøbes – spørg efter pris.
På designbase.dk kan oprettes stillings-
opslag. Pris pr. måned kr. 2.000. Varighed 

30 dage.

Jobopslag er inkluderet i Showroom

FORMATER OG PRISER



STATISTIK – HVOR INTERESSANT  
ER DIT INDHOLD? 

Med statistikmodulet får du i detaljer 
præsenteret et overblik over, hvordan 
dit indhold performer. Med mange for-
skellige visningsmuligheder og grafer 
har du fuld kontrol med din kommuni-
kation. Se akkumuleret data eller vælg 
at se fra dag til dag og følg klikraten 
på dine nyheder, events, jobopslag, 
navnenyt og meget mere.

MEDARBEJDERE MED  
FINGEREN PÅ PULSEN

Find nye medarbejdere 
med fingeren på pulsen. 
Placér dit jobopslag i et 
målrettet miljø i interiør- 
og designbranchen.

DIT EGET SHOWROOM
På www.designbase.dk er du sikret en eksklusiv optagelse i det mest toneangivende medie for branchen. Her får du helt nye 
og utraditionelle markedsføringsmuligheder, som giver din virksomhed maksimal synlighed på både designbase.dk og i de 
ugentlige nyhedsbreve.
Få fri og ubegrænset adgang til at udgive indhold i Danmarks største univers for interiør- og designbranchen. Se mulighederne 
her:

PROFIL OG DIREKTE KONTAKT

Du har mulighed for at skræd-
dersy jeres virksomheds/
organisations helt egen profil-
side med relevante oplys-
ninger og kontaktdata, inkl. 
evt. brands og links til sociale 
medier m.m.

BRANDS

Markedsfør dine brands og 
produkter direkte på forsiden.

RELEVANTE PERSONER

Opret virksomhedens kontaktpersoner. 
Personer, som kan rådgive om jeres 
produkter.

NYHEDER, BRANCHENYT 
OG NAVNENYT

Bring dit indhold direkte  
på forsiden af designbase.dk 
og få samtidig en unik placer-
ing i vores nyhedsbreve.

FÅ FLERE DELTAGERE  
PÅ DINE EVENTS

Opret lanceringer, demonstrationer, 
kurser, konferencer, seminarer m.m. og få  
flere deltagere.  
Uddyb fordelene, indsæt billeder, så du 
sikrer en høj tilslutning.

FÅ ET SHOWROOM OG BLIV EN DEL AF DESIGNBASE.DK



Her vises dit indhold side om side med redaktionens indhold. 
Bliv partner og få fri og ubegrænset mulighed for at bring nyhe-
der, events, jobopslag m.m. direkte på forsiden og i nyhedsbre-
vet.
 
Skab værdi med vedkommende indhold 
Pressemeddelelser, artikler, cases eller produktomtaler fra din 
virksomhed. Alle typer indhold er velkomne, så længe det er 
vedkommende
 
Jobopslag
Find dine nye medarbejdere – opret jobopslag og få synlighed 
direkte på forsiden, i nyhedsbrevet og under jobsektionen.
 
Events
Kurser, konferencer, seminarer og meget mere – få det rigtige 
publikum med til dit event.
 
Navnenyt
Ny ansættelser, jubilæer, udnævnelser og andet som kan være 
med til at fortælle historier om netop din virksomhed.

ABONNEMENT 
Med et showroom har du et løbende abonnement, der faktureres 
for et år ad gangen. Abonnementet giver fri og ubegrænset ret 
til at publicere en hel række informationer – se muligheder på 
 modstående side. Hjælp til publicering og support er gratis inden 
for et rimeligt omfang. Showroom-abonnementet kan opsiges 
med 30 dages varsel til udgangen af en abonnements-periode.

PRISEN FOR ET ÅRSABONNEMENT ER:
Op til 5 brands:   kr. 6.995,- pr. år
Mere end 5 brands:  kr. 11.995,- pr. år

TIPS OG TRICKS
•  God content marketing handler om relation og dialog med 

kunder. Det engagerer og skaber loyalitet for din virksom-
hed.  
Skriv nyheder der hjælper dine kunder og de ansatte i 
forretningerne.

•  Spar tid og opret log-in til flere personer. Det sikrer en høj 
aktivitet og mere synlighed til jer.

•  Opret et ubegrænset antal jobopslag - de kommer 
 automatisk med i nyhedsbrevet.

•  Vær omhyggelig med jeres virksomhedsprofil og vælg 
de rigtige kompetenceområder - det sikrer jer relevant 
 eksponering ifm. journalistisk indhold produceret af os.

•  Husk, at du kan måle på alt indhold. Statistik giver dig et 
indblik i, hvordan dit indhold performer.

Som Partner kan du holde markedet orienteret om hvad der sker 
af nye tiltag i jeres virksomhed. Nye produkter og ydelser, ansæt-
telser, events, kundecases m.m. kan kvit og frit publiceres. Er der 
spørgsmål til funktionaliteter eller kniber det med tiden, så sidder vi 
klar med support og sparring, som er inkluderet i partneraftalen.

– Mette Pedersen, Projektleder   

DINE NYHEDER TIL DET RETTE PUBLIKUM



Horisont Gruppen a/s  
Strandlodsvej 44
DK 2300 København S

Telefon: +45 5350 6060
CVR-nr: 8775 1619

info@horisontgruppen.dk
www.horisontgruppen.dk

communities der bringer vækst og værdi

KONTAKT

Salg:
Hans Snestrup

Business Manager

Telefon: +45 2896 1022
hs@horisontgruppen.dk 

Redaktion:
Pia Finne
Redaktør

Telefon: +45 2078 5064
pf@horisontgruppen.dk 

Redaktion:
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Community Manager
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skk@horisontgruppen.dk 
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UDVALGTE SHOWROOMS


