Annonceinfo 2020

UDGIVER:
Dansk Kosmetolog Forening
Skanderborgvej 230 · 8200 Århus
Om Esthetique:
DKF udgiver fagbladet ESTHETIQUE for professionelle skønhedsmedarbejdere, herunder kosmetologer, kosmetikere, negle- og vippeteknikere,
make-upartister, mikropigmentister, stylister,
beautykonsulenter, spa- og wellnessudbydere
samt udvalgte kosmetikkæder. Gennem fagartikler, produktomtaler og interviews oplyser,
underholder og inspirerer vi vores læsere.
Vi stiller skarpt på nye tendenser og nyheder indenfor skønhedspleje og wellness med relevans for
målgruppen samt behandler emner, der vedrører
arbejdsliv, arbejdsglæde, personlig udvikling og
og succes.
REDAKTION OG ANNONCER:
Redaktion mail: esthetique@dkfnet.dk
Ansv. redaktør: Jes M. Dam
jes@dkfnet.dk
Mailadresse til annoncer og
rubrik/leverandørregister: post@club1.dk
OPLAG:
4.850 eks.
UDSENDELSE:
Adresseret omdeling til kosmetologer,
kosmetikere, negleteknikere, makeupartister, lashstylister, mikropigmentister,
stylister, beautykonsulenter, spa- og
wellnessudbydere samt udvalgte kosmetikkæder.
ANNONCEMATERIALE LEVERES TIL:
Club 1 Reklamebureau
Tværgade 20
4800 Nykøbing F.
Telefon 5488 0374
post@club1.dk

UDGIVELSE/DEADLINE
NR 1: 6. FEBRUAR
Deadline/reservation 13. januar
(materiale færdige annoncer 17. januar)
NR 2: 23. APRIL
Deadline/reservation 20. marts
(materiale færdige annoncer 27. marts)
NR 3: 3. SEPTEMBER
Deadline/reservation 10. august
(materiale færdige annoncer 14. august)
NR 4: 22. OKTOBER
Deadline/reservation 30. september
(materiale færdige annoncer 6. oktober)
NR 5: 17. DECEMBER
Deadline/reservation 19. november
(materiale færdige annoncer 25. november)
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ANNONCESTØRRELSER OG PRISER
Bagside .................................................................. kr. 9.575,Str. b: 210 x h: 297 mm. (+ 3 mm. til beskæring)
1/1 side .................................................................. kr. 8.575,Str. b: 210 x h: 297 mm. (+ 3 mm. til beskæring)
1/2 side .................................................................. kr. 5.850,Str. b: 180 x h: 125 mm.
1/4 side .................................................................. kr. 3.750,Str. b: 85 x h: 125 mm.
1/8 side .................................................................. kr. 2.400,Str. b: 85 x h: 58 mm.

TEKNISKE OPLYSNINGER:
Format: A4 (210 x 297 mm.)
Papir: 130 gram Gloss.

Bliv servicemedlem af DKF og få 20% rabat på annoncering (uanset volume).
Eller få en årsaftale v/5 annoncer indenfor et år og få 25% rabat (gælder ikke
leverandørliste-annoncer)

LOGO, BILLEDER OG SKRIFTER:
Logo, illustrationer, billeder mm. - 350 dpi.
Farver som pantone separeret i CMYK.
Skrifter skal være i Postscript.

Alle annoncemodulpriser er ved færdigt
leveret materiale jvf tekniske oplysninger.

ANNONCEMATERIALE:
Leveres som færdig trykklar pdf eller
bærbart medie gerne inklusiv print.
Annoncestørrelse + 3 mm. til beskæring

Rubrik/leverandørregister
Pr. udgivelse . . ................................... kr. 350,5 udgivelser ................................... kr. 1.500,(kr. 300,- faktureres pr. udgivelse, løbende
indtil opsigelse) Max 9 linier i en spalte.
Priser excl. moms

