
Mediekit 2022 – 2023
• Den danske modebranches førende nyhedsmedie
• 30.000 læsere & 250.000 sidevisninger hver måned
• Nå modebranchens ledere og kreative
• Annoncér i ugentlige nyhedsbreve og nå mere end 7.000 abonnenter



Fashion Forum er mediet for dig, der 
ønsker at kommunikere direkte til 
modebranchen – fra topledere og kreative 
direktører til PR, produktion og nye talenter.  

Hver dag fanger vi modebranchen med korte 
nyheder, portrætter og reportager, ligesom vi 
har branchens bedst besøgte jobbørs. 
Derudover giver vi dig to gange ugentligt 
mulighed for at lande direkte i modebranchens 
indbakke med vores nyhedsbrev. 

På FashionForum.dk og vores sociale 
platforme tilbyder vi både klassiske 
bannerannoncer og native advertising. 

FashionForum.dk har eksisteret siden 2010 og 
er en selvstændig enhed under Copenhagen 
Fashion Week.

Hver måned har vi 30.000 brugere og 250.000 
sidevisninger.

To gange ugentligt modtager 7.000 af 
branchens beslutningstagere vores 
nyhedsbrev, der har en åbningsrate på 40 
procent.

5.700 følgere på Instagram.

13.500 følgere på Facebook.

13.000 følgere på LinkedIn.



Bannerannoncering 
– topbanner

Topbanner 
Vises på forsiden og alle undersider

Pris 
3.000 kr. pr. uge. 
Annoncerne ligger i rotation med op til 3 
bannere. Under modeugerne kan der være 
op til 5 annoncer i rotation.

Eksklusiv annonceplads uden rotation med 
andre: 6.000 kr. pr. uge. 

Specifikationer og formater
1000 x 250 pixels
Jpg, gif, Customized AdSense codes, 
shortcodes, JavaScript, HTML og PHP. 

Opløsning
300 dpi

Topbanner 
Vises på FashionForum.dk/jobs 
samt på alle undersider. 

Pris
3.000 kr. pr. uge. 
Annoncerne ligger i rotation med op til 3 
bannere. Under modeugerne kan der være 
op til 5 annoncer i rotation.

Eksklusiv annonceplads uden rotation med 
andre: 6.000 kr. pr. uge. 

Specifikationer og formater
1000 x 250 pixels
Jpg, gif, Customized AdSense codes, 
shortcodes, JavaScript, HTML og PHP. 

Opløsning
300 dpi

Annonceplacering

Annonceplacering



Sidebanner 
Vises på forsiden

Pris
2.000 kr. pr. uge. 
Annoncerne ligger i rotation med op til 3 
bannere. Under modeugerne kan der være 
op til 5 annoncer i rotation.

Eksklusiv annonceplads uden rotation med 
andre: 4.000 kr. pr. uge.

Specifikationer og formater
350 x 800 pixels
Jpg, gif, Customized AdSense codes, 
shortcodes, JavaScript, HTML og PHP. 

Opløsning
300 dpi

Bannerannoncering
– sidebanner

Annonceplacering



Banner i nyhedsbrev

Pris
4.000 kr. pr. nyhedsbrev,
(2 nyhedsbreve pr. uge).
Ved køb af begge i samme uge er 
prisen 6.000 kr.

Specifikationer og formater
410 x 140 pixels
Jpg, gif

Opløsning
300 dpi

Bannerannoncering
– nyhedsbrev

Sponsoreret artikel

Annonce

Med en sponsoreret artikel på 
FashionForum.dk kan du troværdigt 
kommunikere din virksomheds værdier og 
ekspertviden direkte til modebranchens 
beslutningstagere. 

Sponsorerede artikler er skrevet af 
FashionForums redaktion i samarbejde 
med jer. 



”Fashion Forum på lyd”
Podcasten ”Fashion Forum på lyd” 
blev lanceret i januar 2022. Hver 14. 
dag udkommer en nyhedspodcast, der 
tager fat i aktuelle begivenheder og 
problematikker i modebranchen. Herudover 
udkommer specials med blandt andet 
portrætinterviews med designere og CEOs 
som Cecilie Bahnsen, Mads Nørgaard og 
Ditte Reffstrup. Læs mere om podcast-
afsnittene her.

Gennemsnitligt antal afspilninger 
pr. afsnit: 649

Pris for sponsorering af 1 afsnit: 2.000 kr.

Ved sponsorering af 10+ afsnit: 1.500 kr. pr. 
afsnit

- Sponsor nævnes to gange i podcasten – i 
begyndelsen og til sidst. Ordlyden ”denne 
podcast-episode er sponsoreret af (navn på 
sponsor)”
- Sponsor er nævnt i introtekst om 
podcast-afsnittet på Spotify/alle andre 
podcastkanaler

Podcast

https://fashionforum.dk/podcast/


KONTAKT
For podcast, kontakt venligst chefredaktør Carla Aagaard-Strube, carla@fashionforum.dk
For alle andre forespørgsler, kontakt sales@fashionforum.dk
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