GENERELT
Muligheder

Reklamationer

Få dit løsblad, bilag eller din brochure direkte frem til beslutningstagerens skrivebord. Mere præcist og langt billigere end directmail. Ring til Wiegaardens salgsafdeling og forespørg efter pris
og levering, idet dette afhænger af format, vægt, type osv.
Vi understøtter alle formater, så ring og hør, hvad vi kan tilbyde
af muligheder.

Eventuelle reklamationer skal fremsættes senest 14 dage efter
annoncens offentliggørelse. Wiegaarden påtager sig intet ansvar
for eventuelle mindre afvigelser fra originalmateriales farver. Forlaget forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod
gældende lovgivning eller på anden måde er uønskede.

Annoncemateriale

Indgåede ordrer, der annulleres én uge før materialedeadline,
debiteres med 50% af den aftalte nettopris.

Betalingsbetingelser
Alle annoncer samt grafisk arbejde faktureres efter aftalte priser
med Wiegaardens salgsafdeling.
Betalingsfrist er som udgangspunkt løbende måned + 15 dage.
Bureaukommission er indeholdt i den aftalte pris.

Annoncekontrol
Annoncer, der ifølge Wiegaardens skøn kan forveksles med
redaktionelt indhold, forsynes med ordet ”annonce”.

Ordrer
Ordrer sendes til Wiegaardens kontaktperson via e-mail.

Rettelser og fejl

Kontakt

Rettelser til originalmateriale skal ske senest ved materialedeadline. Forlaget påtager sig intet ansvar for indtelefonerede rettelser. Der ydes ingen reduktion i annonceprisen i de tilfælde, hvor
forlaget er uden skyld i fejlens opståen, ej heller i forbindelse
med fejl ved udveksling af annoncemateriale.
Ved aflevering af færdigt materiale ydes der ved fejl ingen reduktion i annonceprisen, såfremt materialet ikke lever op til specifikationerne.

Wiegaarden Media
Blåkildevej 15
9500 Hobro
Telefon: (+45) 98 51 20 66
Telefax: (+45) 98 51 20 06
E-mail: mediehuset@wiegaarden.dk

Vi tager forbehold for prisændringer og trykfejl i dette mediekit.
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Annoncemateriale sendes iht. aftale med kontaktperson på
Wiegaarden.

Annullering

HUNDEN
Magasinet HUNDEN er Danmarks største og ældste fagblad
til hundefolket. Magasinet henvender sig både til almindelige
familiehundeejere, opdrættere og aktive hundeejere, der går op
i forskellige hundesportsgrene, udstillinger, jagt osv. – kort sagt
til alle, der har et firbenet familiemedlem. Dermed er HUNDENs
berøringsflade stor og rammer stort set alle landets befolkningsgrupper.
HUNDEN er medlemsblad for Dansk Kennel Klub (DKK), der
siden 1897 har været Danmarks førende interesseorganisation for
hundeejere. Hans Kgl. Højhed Prins Henrik er protektor for klubben. DKK er Danmarks største organisation for hundeejere. Alle
slags hundeejere (både med racehunde og andre hunde) og hundeinteresserede kan være medlemmer. I dag har DKK over 33.000
medlemmer. DKK er stiftet i 1897 og er dermed en af Danmarks
ældste foreninger. DKK er – som den eneste danske organisation –
anerkendt af den internationale sammenslutning af nationale kennelklubber Fédération Cynologique Internationale (FCI).
I HUNDEN vægtes fagligheden, uden at det underholdende element udebliver. Magasinet er et miks af faglige artikler om eksempelvis træning, opdræt, adfærd, helse, racekendskab, ”hunde på
job” samt forskellige hundesportsgrene. Desuden krydres der
med portrætter af interessante profiler, det være sig hundefolk,

der har gjort sig særligt bemærket, ydet noget specielt eller bare
kan fortælle en god hundehistorie. HUNDEN er også stedet, hvor
DKK’s medlemmer kan indhente information om, hvad der rører
sig i og omkring foreningen, ligesom det er her, man kan se, hvad
der foregår i DKK’s kredse.
HUNDEN byder med sine 100 sider på masser af læsestof, der er
pakket ind i et indbydende layout med masser af billeder.
PROFILER Dygtige og spændende hundefolk og hunde, der har
leveret en særlig indsats, portrætteres i HUNDEN.
OPDRÆT Opdrættere kan følge med i faglige artikler om eksempelvis reproduktion, genetik og socialisering af hvalpe.
FAGLIGT I HUNDEN fokuseres der på faglige artikler om hundens
sundhed, velfærd og tilværelse, herunder eksempelvis adfærd og
træning.
SPORT Mange og meget forskelligartede hundesportsgrene dækkes i HUNDEN.
MÅLGRUPPE Fortrinsvis voksne i alle aldersgrupper og fra alle
samfundslag.

ANNONCESTØRRELSER

2/1 - Modul 1
Mål: 420 x 280 mm
(+ 4 mm til beskæring)

1/2 side - Modul 4
Mål: 210 x 137 mm
(+ 4 mm til beskæring)

1/1 side - Modul 2
Mål: 210 x 280 mm
(+ 4 mm til beskæring)

1/2 side - Modul 5
Mål: 102,5 x 280 mm
(+ 4 mm til beskæring)

1/4 side - Modul 8
Mål: 210 x 76 mm
(+ 4 mm til beskæring)

Rubrikannoncer
Rubrikannoncer bliver sat op på
4-spaltede sider, og prisen beregnes
på antal spalter og højden i mm.

1 spalte
2 spalter
3 spalter
4 spalter
Maks. højde

41
80
133
180
240

mm
mm
mm
mm
mm

1/3 side - Modul 6
Mål: 65 x 280 mm
(+ 4 mm til beskæring)

Udgiv. dato

Deadline

Den 10.
hver måned

Den 20.
hver måned

Format
2/1
1/1
1/2
1/3
1/4

Pris
17.600
10.279
6.050
5.050
4.050

2/3 side - Modul 3
Mål: 120 x 280 mm
(+ 4 mm til beskæring)

1/3 side - Modul 7
Mål: 210 x 96 mm
(+ 4 mm til beskæring)

Oplag
30.400
Frekvens
10 gange årligt

Har du særlige ønsker til annoncens format, så
er vi, mod ekstra pristillæg, naturligvis villige til 		
at sørge for, at netop dine ønsker bliver opfyldt.
Kontakt os for yderligere info herom.

HUNDEN.DK/BANNER
hunden.dk blev lanceret i oktober 2010 og er hjemmeside for
Dansk Kennel Klubs medlemsblad HUNDEN. Hjemmesiden opdateres dagligt fra redaktionens side, ligesom brugerne selv har
mulighed for aktivt at være med. En vigtig kanal til hjemmesiden
er hunden.dk’s Facebook-side, hvor alle nyheder og konkurrencer
kan kommenteres og debatteres af gruppens medlemmer.

KØB/SALG Her kan private gratis oprette annoncer med deres
brugte/fejlkøbte hundeudstyr.

NYHEDER Vi bringer nyheder om dette og hint fra hundeverdenen. Det kan eksempelvis være om særlige begivenheder,
sportslige præstationer, hunde i samfundet, hundens sundhed og
nye produkter. Brugerne har også mulighed for at tippe om en nyhed, de mener skal deles med hele hundedanmark.

BILLEDER Vi har tusindvis af hundebilleder i vores fotodatabase.
Det er her, hundeejerne kan se og købe billeder af deres hunde
– eksempelvis fra Dansk Kennel Klubs internationale udstillinger,
som vi altid dækker.

KONKURRENCER Vind med hunden.dk! Vi kører masser af
konkurrencer, hvor brugerne har mulighed for at vinde forskellige
hunderelaterede præmier, som er sponsoreret af HUNDENS og
Hunden.dk’s samarbejdspartnere.
FORUM I hunden.dk’s forum kan brugerne ytre sig. Forummet er
opdelt i forskellige kategorier: Opdræt, Sygdom & sundhed, Hundesport/træning, Tip samt en blandet kategori kaldet ”Noget på
hjerte”.

HUNDEGALLERI I hundegalleriet kan brugerne hygge sig med
at dele informationer om og billeder af deres egne hunde med
ligesindede.

DET SKER hunden.dk indeholder en kalender, hvor man kan følge
med i hundeverdenens arrangementer. Kalenderen opdateres
primært via henvendelser fra brugere, der har lyst til at annoncere
et hundearrangement.
MÅLGRUPPE Lige som bladet HUNDEN dækker Hunden.dk en
meget bred målgruppe. Vi når primært voksne (i alle aldersgrupper) fra stort set alle samfundslag.

BANNER-REKLAMER

TOPBANNER
Her kan du være med i en
bannerpulje, hvor størrelsen
er 930 x 180 pixels, og prisen
er kun kr. 1.500,- pr. uge.

BOKSBANNER Dit banner
på 300 x 250 pixels kan for
bare kr.1000,- pr. uge blive
en del af en bannerpulje.

Wiegaarden Media
GRAPH IC D ESIG N I WEB I PHOTOS I WORDS

OPSÆTNING Vi hjælper selvfølgelig gerne med opsætning af dit banner, hvis du fx ikke har et
i den rigtige størrelse. Ønsker du et fast billede som banner (JPEG-billede) eller flere billeder,
som skifter (GIF-animation), koster det kr. 990,-, mens et banner med bevægelse (Flash-animation)
koster kr. 1.295,-.

