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4,7 læsere
pr. magasin
– 80.000 læser
e

FIRMAIDRÆT

Format
210 x 297 mm

Firmaidræt er Dansk Firmaidrætsforbunds
magasin, der inspirerer og motiverer læserne til
at være aktive og træffe sundere valg. Indholdet
kredser om temaerne idræt, motion og sundhed
- uden løftede pegefingre. Men med godt humør
og særligt fokus på det sociale aspekt i motion og
bevægelse.

Nr. 4 ❘ December
2017 ❘ magasiNet
fra DaNsk firmaiDræts
forbu

Rabatstruktur:
2 årlige indrykninger – 10%
3 årlige indrykninger – 15%
4 årlige indrykninger – 20%

ND

Udgives
4 gange årligt

Dansk Firmaidrætsforbund arbejder for at ud
brede og understøtte idræt og sundhed med
arbejdspladsen som det naturlige omdrejnings
punkt.

Antal sider
52 sider incl. omslag

Derudover står firmaidrætten bag events som
Xtreme Mandehørm, Bike & Run Stafetten og
Firmaidræt Open samt landsdækkende kampagner som Tæl Skridt, Arbejdspladsernes Motionsdag og kåringen af Årets Sundhedsambassadør.
Desuden har Dansk Firmaidrætsforbund en række
sundhedsprodukter til arbejdspladserne, bl.a.
Sundhedscertificering, sundhedsambassadøruddannelse og Sundhedstjek med sund score.
Målgruppen for magasinet Firmaidræt, der i
slutningen af 2017 fik et nyt design, er alle med interesse for idræt, motion og sundhed og som gerne
vil være en del af det fællesskab, der er så vigtigt i
idrætten og på arbejdspladser.

Oplag
Distribueret oplag: 17.800
Kontrolleret af FMK
Annoncemateriale
Alt materiale skal leveres
færdigt som trykklar
højtopløselige PDF-filer,
CMYK separeret, gerne som
PDF/X-filer.

Tema:

musik og træning
Julie BerThelsen:

bag glamouren er
der også et almindeligt menneske.
net fra Dansk

ber 2017 • Magasi

Nr. 3 • Septem

Magasinet sendes til abonnenter i hele landet. Til
ministerier, folketingsmedlemmer, styrelser, kommunale forvaltninger, uddannelsesinstitutioner
og flere end 9.000 arbejdspladser samt til
frivillige og ledere i firmaidrætten og mange
andre med interesse i firmaidrættens sunde
virke.

Sendes elektronisk til:
annonce@vendemus.dk
bund

Firmaidrætsfor

Indstik
Kontakt os og hør nærmere
for pris.
Annulering
Skriftlig annullering af
annonceindrykning skal ske
senest ved bestillingsdeadline.

midle
”Jeg skal for
lde. for
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TEMA:

ciliTETEr
MoTionsfA plAdsEn
på ArbEjds

Nr. 2 • Maj 2017 • Magasinet fra Dansk Firmaidrætsforbund

er:
I hvert numm

FIRMAIDRÆT udkommer fire gange om
året i et oplag på 17.800 stk.
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Idræt
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Nr. 1 • Marts 2017

• Magasinet fra

Annonceproduktion
Jørn Thomsen Elbo hjælper
gerne med din annonce.
Kontakt os og hør nærmere.

samvær

Dansk Firmaidræ

tsforbund

”Fjerner man
motionen,
Fjerner man
det mentale
overskud”

”Vi skal gøre de sunde
Valg til lette Valg”
Ninna Thomsen, borgmester for
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
i Københavns Kommune

Søren ”Smeden” Holm

TEMA:

IT og TrænIngsgAdgETs
I hvert nummer:

motIon

sammenhold

velvære

Idræt

samvær

TEMA: Mænd

I hvert numm
er:

motIon

sammenhold

velvære

Idræt

Annoncekontakt

samvær

Vendemus ApS
Frederiksgade 45, Baghuset, 1. sal
8000 Aarhus C
72 22 70 80
kontakt@vendemus.dk
Essen 22 | DK-6000 Kolding | Denmark | Tel. +45 7637 6000 | www.jto.dk | jto@jto.dk

Om Dansk Firmaidrætsforbund

Dansk Firmaidrætsforbund er den 3. største idrætsorganisation i Danmark med 364.000
medlemmer i 80 lokale foreninger. Derudover er der en række brancheforbund under Dansk
Firmaidrætsforbund, som tilbyder et væld af motions- og idrætsaktiviteter til medlemmerne.
Udover medlemsaktiviteterne har firmaidrætten aktiviteter og kampagner, der bevæger flere end
123.000 danskere årligt.

1/1

1/2

1/1

Helside / til kant
7.999,B: 210 mm x H: 297 mm
+ 3 mm ekstra til beskær.
B: 184 mm x H: 262 mm
1/2 side
4.999,B: 210 mm x H: 140 mm
B: 90 mm x H: 297 mm
+ 3 mm ekstra til beskær.

1/2

1/4

1/2 side
4.999,B: 185 mm x H: 124 mm
B: 90 mm x H: 252 mm

1/4 side
2.999,B: 90 mm x H: 121 mm
B: 184 mm x H: 64 mm

BAGSIDE
9.999,B: 210 mm x H: 237 mm
+ 3 mm ekstra til beskær.

Mer-pris for sær-placeringer:
Side 2 ..................kr. 1.000,Side 3...................kr. 1.000,Side 5...................kr. 750,-

Alle priser er ekskl. moms og gældende fra 1. januar 2017.
Ved annoncer til kant skal der lægges 3 mm ekstra til beskæring.

Indstik, grundpris kr. 29.999,-

Indstik, tillæg for gramvægt – kr. 150-,– pr. emnets gramvægt.

Udgivelsesplan 2018
Udgave

bestillingsdeadline

Materialedeadline

På gaden

Nr. 1

14.02.2018

19.02.2018

Uge 10

Annoncekontakt

Nr. 2

18.04.2018

23.04.2018

Uge 19

Nr. 3

22.08.2018

27.08.2018

Uge 37

Nr. 4

21.11.2018

26.11.2018

Uge 50

Vendemus ApS
Frederiksgade 45, Baghuset, 1. sal
8000 Aarhus C
72 22 70 80
kontakt@vendemus.dk

Essen 22 | DK-6000 Kolding | Denmark | Tel. +45 7637 6000 | www.jto.dk | jto@jto.dk

