MEDIEKIT 2018

MODEBRANCHENS
FØRENDE NYHEDSMEDIE
Fashion Forum er mediet for dig, der ønsker at kommunikere direkte til modebranchen
og dens aktører. Fra topledere og kreative direktører til administration, produktion,
kommunikation og studerende – vi dækker bredt i en unik målgruppe.
Vi kan hjælpe dig som virksomhed med at få dit budskab ud til vores målgruppe og tilbyder
både bannerannoncer og kreative løsninger som advertorials og sponsoreret indhold i
form af artikler og video, som vi producerer specifikt til dig. Vi kan hjælpe dig med at finde
kreative vinkler og den rette storytelling, der skaber relevans for både dig som annoncør og
vores læsere.
Fashion Forum har eksisteret siden 2010 med det formål at samle modebranchen og skabe
et fælles referencepunkt for forretningsrelaterede nyheder til branchen. I dag står vi bag
portrætter, reportager og dybdegående artikler og analyser, der giver indsigt og udsyn –
alt i mens vi leverer dagens mest relevante nyheder.
Vi sidder klar til at finde den mest optimale løsning for dig som annoncør.

FAKTA

· Hver måned har vi knap 40.000 læsere og mere end 250.000 sidevisninger.
· Hver uge modtager 7.000 af branchens beslutningstagere vores nyhedsbrev,

der har en

åbningsrate på 40 % (marts 2018).
· Vi har +13.000 følgere på Facebook og +2000 på Instagram.

For mere uddybende information - kontakt venligst redaktionen, på sales@fashionforum.dk
Se priser og muligheder for annoncering på de næste sider.

BANNER

TOPBANNER
300 x 1000 PX

ANNONCERING

Bannerannoncer bookes efter først-til-mølleprincippet for minimum én uge ad gangen.
Rabatpris kan opnås ved booking af to eller
flere sammenhængende uger.
Kontakt sales@fashionforum.dk
for at få et tilbud.
Topbanner vises på:
FashionForum.dk
+ FashionForum.dk/jobs
samt på alle undersider.
Forsidebanner vises på:
FashionForum.dk
*Der er max. 3 annoncer i rotation ad gangen.
EKSPONERING
(Tal fra Google Analytics, marts 2018)
Unikke brugere pr. måned
Besøg pr. måned 		
Sidevisninger pr. måned
Antal følgere på Facebook
(Tal fra marts 2018)
PRISER EX MOMS:
Topbanner
Pris pr. uge DKK 2.200
Pris pr. måned DKK 6.600
Forsidebanner
Pris pr. uge DKK 1.500
Pris pr. måned DKK 5.000

+46.413
+103.408
265.953
+13.000

FORSIDEBANNER
MIDT
800x 350 PX

NYHEDSBREV

Web version | Opdater indstillinger | Afmeld

Like

Tweet

Videresend

ANNONCERING

Fashion Forums nyhedsbrev udsendes til
vores +7.000 abonnenter. I nyhedsbrevet
informerer vi om branchens mest aktuelle
nyheder, kommende events og udvalgte
jobopslag.
Bannerannoncer skal bookes senest tre
hverdage før annoncen ønskes bragt.
Billed- og linkmateriale skal ligeledes være
redaktionen i hænde senest tre hverdage
inden bannerannoncen skal bringes.
EKSPONERING
Abonnenter 			
Åbningsrate
(Tal fra januar 2018 )

Udvalgte jobs

Konstruktør
MarMar Copenhagen

Modefotograﬁ skal både betage og røre os, mener kuratoren bag
Gl. Strands aktuelle udstilling ‘Vogue Like a Painting’, der
undersøger modefotograﬁets relation til maleriet.

Banner bund
Pris pr. udgave DKK 3.000

BANNER TOP
410 X 140 PX

Head of Sales
STINE GOYA A/S

Ungdommens krav til
modebranchens fremtid

Bæredygtighed er rykket ind i
modebranchens bestyrelser

Freya Dalsjø om Statens
Kunstfonds legat: “Det gør mig

Modefest, modeﬁlm og
inﬂuencere. Her er Ugen i

virkelig stolt”

mode.

+7000
35-40 %
International Relations

PRISER EX. MOMS:
Banner top
Pris pr. udgave DKK 4.000

Stort interview med kuratoren bag Vogueudstilling: Der skal være noget ægte på spil

& Inﬂuencers Manager
MUNTHE

Naja Munthe: “Man skal turde sige nej til
hurtige penge”

E-commerce Buyer
JACK & JONES

Se alle job

MUNTHE har netop fremlagt sit bedste regnskab siden
relanceringen i 2014. Det skyldes især en helt ny distributions- og
PR-strategi, fortæller kreativ direktør og medstifter Naja Munthe.

BANNER BUND
410 X 140 PX

Skriv til os på info@fashionforum.dk

Ønsker du ikke længere at modtage vores nyhedsbrev, kan du altid
ændre dine indstillinger nedenfor.
Ret dine tilmeldinger | Afmeld

FashionForum.dk
Frederiksholms Kanal 30 C
1220 København K
Tlf.: +45 33 18 65 69
Mail: info@fashionforum.dk

OVERSIGT
SPECIFIKATIONER

MATERIALE
Alt materiale skal sendes til:
sales@fashionforum.dk
senest tre hverdage før ønsket udgivelse.
MÅL
Topbanner på forside og undersider:
300 (H)x 1000 (B) px
Forsidebanner midt:
800 (H) x 350 (B) px
Banner på nyhedsbrev:
140 (H) x 410 (B) px
· Et statisk banner skal afleveres i jpg.
· Ønskes animeret banner, kontakt venligst
redaktionen på sales@fashionforum.dk
· Husk at medsende link til landingsside.
ANNONCEINDHOLD
Fashion Forum forbeholder sig ret til at
afvise annoncer, der strider mod gældende
lovgivning eller på anden måde er uønskede.
ANNULLERING
Annullering af bestilte annoncer skal ske
senest to hverdage før udgivelsestidspunktet.
Ved senere annullering af bestilte annoncer
afregnes med 50 procent af den aftalte pris.
BETALINGSBETINGELSER
Alle annoncer afregnes efter de på
bestillingsdagen gældende priser og
faktureres på udgivelsesdatoen.
Betaling skal være Fashion Forum i hænde
senest otte dage fra faktureringsdato.
FEJL OG RETTELSER
Rettelser til originalmaterialet skal ske
senest ved materiale-deadline
(tre dage før udgivelsestidspunktet).
KONTAKT
Telefon: (0045) 33 18 65 69
Mail: sales@fashionforum.dk

SPONSORERET
INDHOLD
ORDRER

På Fashion Forum tilbyder vi sponsoreret
indhold i form af artikler og videoer.
Indholdet producerer vi specielt til dig
som annoncør, så det rammer vores
unikke læserskare af modebranchens
beslutningstagere og kreative lag. Ved
at markedsføre din virksomhed gennem
sponsoreret indhold lader du den gode
historie være bærende for at få dit
budskab, produkt eller din virksomhed
kommunikeret ud og vækker læserens
engagement gennem autencitet og
storytelling.
Alt sponsoreret indhold skabes i tæt
dialog med Fashion Forums redaktion
og salgsteam. Hvis du vil vide mere om,
hvordan vi sammen kan skabe noget unikt,
så kontakt: sales@fashionforum.dk

JOBANNONCER
PRISLISTE 2018

ALLE INDRYKKEDE JOBS LIGGER PÅ FASHION FORUM I MAKSIMUM 30 DAGE.

JOB – I UPLOADER ANNONCEN
I uploader selv jobannoncen og er ansvarlige for betaling, korrekt upload af tekst og logo samt
korrekturlæsning. Når I har betalt for jobbet, vil I modtage en bekræftelsesmail.
Jobannoncen figurerer på Fashion Forum, når redaktionen har godkendt og publiceret den.
Vi bestræber os på at gøre dette indenfor 24 timer – men ofte sker det hurtigere.
Praktik											
Standard											

DKK 750
DKK 2.250
NB! Priser er ekskl. moms

JOB – VI UPLOADER ANNONCEN
I sender jobannoncens tekst i et word-dokument sammen med et kvadratisk logo
(250x250 pixels) til job@fashionforum.dk. Fashion Forum er herefter ansvarlig for korrekt
upload af tekst og billede, korrekturlæsning, layout og fakturering.
For at kunne sende en faktura skal vi bede om følgende oplysninger:
· Virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer
· Navn, e-mailadresse og telefonnummer på den faktureringsansvarlige i virksomheden.
Praktik											
Standard											

DKK 1.250
DKK 2.750

NB! Priser er ekskl. moms

EKSTRA VISNING:
Facebook
Nyhedsbrev
Topplacering*
Skræddersyet jobannonce-tekst**

DKK 500
DKK 1.000
DKK 1.000
DKK 5 .000

*Topplacering betyder, at jobannoncen vil blive placeret i toppen af vores jobside i 30 dage.
**Vi skriver din jobannonce, så den passer til optimalt til både dig, jobbet og din drømmekandidat.

KLIPPEKORT TIL JOBANNONCER
Du har mulighed for at få rabat på dine jobannoncer, når du køber et klippekort med 3, 6 eller
12 klip.
KLIPPEKORT 1:
3 standardjob som I lægger op:
		
Din pris per annonce: 			
Du sparer 					
3 standardjob som vi lægger op: 				
Din pris per annonce: 			
Du sparer 					

5.700 kr. ex moms.
DKK 1.900
DKK 1.050 i alt.
DKK 7.200 ex moms.
DKK 2.400
DKK 1.050 i alt.

KLIPPEKORT 2:
6 standardjob som I lægger op:
Din pris per annonce: 			
Du sparer					
6 standardjob som vi lægger op:
Din pris per annonce: 			
Du sparer 					

DKK 10.800 ex moms.
DKK 1.800.
DKK 2.700 i alt.
DKK 13.800 ex moms.
DKK 2.300.
DKK 2.700 i alt.

KLIPPEKORT 3:
12 standardjob som I lægger op:
Din pris per annonce:
Du sparer
12 standardjob som vi lægger op:
Din pris per annonce:
Du sparer

DKK 21.500 ex moms.
DKK 1.750.
DKK 6.000 i alt.
DKK 27.000 ex moms.
DKK 2.250.
DKK 6.000 i alt.

Er du interesseret i at købe en større klippekortsløsning end dem, vi tilbyder her,
bedes du kontakte redaktionen på job@fashionforum.dk

