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7GODE GRUNDE til at annoncere i Magasinet Kunst

 
Magasinet Kunst er bladet man læser, hvis man interesserer 
sig for både samtidens og den klassiske kunst. Vi dækker 
fotokunst, maleri, design, kunstrejser, nye medier, 
auktioner, bøger og meget andet.

Bladet udkommer på 26. år og distribueres hovedsaglig 
til faste abonnenter, herunder danske biblioteker, og sælges i 
løssalg i kiosker og udvalgte museer over hele landet.
 
Magasinet indtager en central rolle i dansk 
kunst- og kulturliv som uafhængig, kritisk og toneangivende 
formidler af international og dansk kunst. Vi er målrettet alle 
kunstinteresserede danskere, fra private samlere og 
aktive kulturforbrugere til udøvende kunstnere, 
gallerister og museumsfolk.
 
Bladet er et ideelt annoncemiljø, med høj læsetid, 
læseværdi og gemmeværdi.
 
Minimalt kontaktspild: Vores sidste analyse, hvor vi fik 
svar fra ca. 11 % af vores abonnenter, viste at der var ca. 4 
personer, der så hvert blad. Derved når man med en 
annonce en gruppe på 14.700 mennesker – og tilmed de 
kultur-interesserede af slagsen.
 
Vi har en høj læser-loyalitet, der viser sig ved at mere 
end 81 % af vores læsere har været abonnenter i mere end et 
år.
 
Det er altså en fokuseret nichemålgruppe. 
Bladet har et gennemsnitligt månedligt oplag på ca. 3.800 stk. 
Det er på 100 smukt illustrerede sider og udkommer
6 gange årligt. Annoncepriser fra 1100 kr. 



27/01/2017: Magasinet Kunst #1 – deadline 4. januar (Art Herning – ekstra stort oplag)
30/03/2017: Magasinet Kunst #2 – deadine 1. marts
01/06/2017: Magasinet Kunst #3 – deadline 3. maj
31/08/2017: Magasinet Kunst #4 – deadline 2. august (Messenummer – ekstra stort oplag)
19/10/2017: Magasinet Kunst #5 – deadline 20. september 
14/12/2017: Magasinet Kunst #6 – deadline 15. november

Udgivelser og deadline for annoncer



 
A: Bagside. Format (til kant): 210 x 297 mm (+3mm.)    19.500 Kr.
A2: 1/1 side til kant. Format: 210 x 297 mm (+3mm.t.kant)   14.500 Kr.
A3: 1/1 side. Format: 185 x 265 mm     14.500 Kr.    

B1: 1/2 side i bredformat til kant: 210 x 146,75 mm (+3 mm)   7.900 Kr.     
B2: 1/2 side i bredformat: 180 x 148,5 mm      7.900 Kr.

C2: 1/3 side: 118,3 x 131,8 mm        5.500 Kr.    
C: 1/4 side i bredformat: 180 x 63,4 mm              3.900 Kr.

D1: 1/6 side i højformat: 56,6 x 131,8 mm         1.900 Kr.
D2: 1/6 side i bredformat: 118,3 x 63,4 mm      1.900 Kr.

E: 1/12 side: 56,7 x 63,4 mm                1.100 Kr.
 
Alle priser er excl. moms

Annoncestørrelser og priser



For mere information kontakt
Peter: pld@magasinetkunst.dk 

Tlf: 33 33 95 96

Kontakt



Side 4     Magasinet Kunst Magasinet Kunst     Side 5

(A)
1/1 side

210 mm x 297 mm 
(Tillæg 3 mm til beskæring)

(B1)
1/2 side

210 mm x 148,5 mm 
(Tillæg 3 mm til beskæring)



Side 6     Magasinet Kunst Magasinet Kunst     Side 7

(D)
1/6 side 

118,3 mm x 63,4 mm 

(E)
1/12 side 

56,7 mm x 63,4 mm 

(D2)
1/6 side 

56,7 mm x 131,8 mm 

(E)
1/12 side 

56,7 mm x 63,4 mm 

(E)
1/12 side 

56,7 mm x 63,4 mm 

(C)
1/4 side 

180 mm x 63,4 mm

(E)
1/12 side 

56,7 mm x 63,4 mm 

(D)
1/6 side 

118,3 mm x 63,4 mm 

(C2)
1/3 side 

118,3 mm x 131,75 mm 

(E)
1/12 side 

56,7 mm x 63,4 mm 
 

(B2)
1/2 side

180 mm x 131,75 mm


