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Handelsbetingelser og annoncepriser 
 

Gælder pr. 24. september. Der tages forbehold for ændringer. Seneste ændring omfatter justering af dato for 

udgivelse af magasinerne. MånedsMagasin nr. 10/2020, udkommer den 6. november 2020.  

 

Ordrebekræftelse, priser og fakturering 

 

Ordrebekræftelse og fakturering sker via e-mail. Betalingsfrist er netto kontant 14 dage. Priser er i kr. og 

ekskl. moms. 

 

MånedsMagasinet er med et kraftigt coatet omslag, limet ryg, kraftigt papirkvalitet og normalt ikke under 76 

sider. Der er en overvægt af artikler i magasinet. Annoncer og sponsorerede artikler er under 40 % af maga-

sinet. Magasinet udgives 6 gange årligt i op til 10.000 eksemplarer. Udgivelsesområdet er Skive Kommune. 

 

MånedsMagasinet tilbyder at udarbejde sponserede artiklerne inkl. foto for virksomheder som virksomheds-

portrætter og annoncer til 10.000 kr. pr. side for de første to sider. Herefter 3.000 kr. pr. side.  

F.eks. vil fire sider udarbejdet af MånedsMagasinet koste 26.000 kr., hvis virksomheden selv forestår udar-

bejdelsen, layout og fotos er prisen for fire sider 16.000 kr. 

 

Der er et tillæg for annoncer på 40 % for bagsiden og 20 % for indersiderne af omslaget, side 3 og tredjesid-

ste side. 

 

Kunden er ansvarlig for at levere materiale for annoncer og sponserede indhold og artikler til Månedsmaga-

sinet ApS jf. skema nedenfor for de respektive numre.  

 

Annoncer samt sponserede artikler og indhold skal være færdiggjort med korrektur og justering af indhold 

ved aflevering og foreligge jf. tekniske specifikationer. 

 

Ved årsaftaler eller bestilling/aftale om levering af et antal kontinuerlige annoncer skal rettelser og justering 

af disse være Månedsmagasinet ApS i hænde jf. skema nedenfor for respektive terminer for aflevering af 

materiale, idet størrelse og format kun ændres efter forudgående aftale. 

 

Annoncepriser   Sponsorerede artikler (advertorials)  

 Per nummer Per år / ved 6 numre  Per side 

(side 1 – 2) 

Per side 

3 -? 

Hel side, A4 6.000 
30 000 

Rabat 1 nummer 
 6.000 2.000 

Halv side, A5 3.000 
15.000 

Rabat 1 nummer 
 Virksomheder leverer artiklen med foto i pdf i A4- format i 

færdigt layout klar til tryk. 

 

 

MånedsMagasinet kan efter aftale lave sponserede artikel 

inkl. foto og layout. Pris pr. side er 10.000 kr. for de første to 

sider, herefter 3.000 kr. pr side. 

Kvart side, A6  1.500 
7.500 

Rabat 1 nummer 
 

Ottendedel side, A7  1.000 
5.000 

Rabat 1 nummer 
 

Sekstendedel side, A8    500 
2.500 

Rabat 1 nummer 
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Dato for udgivelse af magasinerne samt termin for aflevering af annoncemateriale. 

 

 

MånedsMagasin 
nr. 

Dato  

for 

udgivelse 

Dato  

for  

aflevering af annoncer 

10/2020 6. november  15/10 

11/2021 5. februar 2021 15/1 

12/2021 26. marts 2021 5/3 

13/2021 18. juni 2021 28/5 

14/2021 3. september 2021 13/8 

15/2021 15. oktober 2021 24/9 

16/2021 10. december 2021 19/11 

 
Forbehold 

Hvis en bestilt eller aftalt placering ikke kan leveres, placeres annoncen eller den sponserede artikel bedst 

muligt i forhold til det aftalte. Der er ekstraberegning for forside, side 2 og 3 samt tredjesidste og næstsidste 

samt bagsiden (omslag). Placering her sker efter aftale og er aldrig dyrere end bestilt/aftalt.  

 

Månedsmagasinet ApS forbeholder sig ret til at vise annoncer og sponserede artikler under trykningen af 

magasinet. 

 

Hvis tekniske forhold nødvendiggør det, forbeholder Månedsmagasinet ApS sig ret til at udskyde annoncer 

og sponserede artikler til senere publicering. 

 

Månedsmagasinet ApS kan ikke drages til ansvar for force majeure, herunder – men ikke begrænset til – 

trykkeriets nedbrud, manglende udgivelse, konkurs eller lukning. Der ydes ikke erstatning ved force majeure. 

  

Markedsføring 

Ved ordre accepterer kunden at modtage henvendelser pr. e-mail og telefon omkring annoncer og sponse-

rede artikler fra Månedsmagasinet ApS. 

 

Månedsmagasinet ApS forbeholder sig ret til i markedsføringsøjemed at bruge kunden som reference, her-

under ret til at vise kundens logo. 

 

Månedsmagasinet ApS videregiver ikke kundens oplysninger til tredjepart. 

 

Månedsmagasinet ApS har rettigheder til anvendelse af tekst og billeder, der indgår i annoncer eller sponse-

rede artikler. 

 

Materiale 

Månedsmagasinet ApS forbeholder sig ret til at afvise annoncer og sponserede artikler, der strider mod ma-

gasinets retningslinjer, etiske kodeks eller mod lovgivningen, herunder annoncer eller artikler, som indled-

ningsvis er blevet accepteret eller tidligere publiceret. 

 

Kunden er ansvarlig for, at tilsendt materiale og indhold til annoncer og sponserede artikler er i overensstem-

melse med gældende love, samt at indehaver af ophavsret er indforstået med, at magasinet publicerer deres 

materiale og billeder. 
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Placering af cookies eller indsamling af data om brugere eller magasinet er ikke tilladt. 

 

Sider med sponserede artikler markeret ved Månedsmagasinets ApS’ foranstaltning med ordet ”Sponse-

rede” eller ”Advertorial” eller firmalogo enten øverst eller nederst på de respektive sider, hvor artiklen indgår. 

 

Reklamation 

Månedsmagasinet ApS påtager sig ikke ansvar for fejl i annoncer, som er publiceret i overensstemmelse 

med kundens angivelser. Det gælder også materiale, der ikke er leveret i overensstemmelse med Måneds-

magasinets ApS’ tekniske specifikationer, eller hvis materialefrist overskrides. 

 

Ved trykfejl eller forkert format/publiceringsperiode, som kunden ikke bærer ansvar for, ydes en reduktion 

efter Månedsmagasinet ApS’ skøn, der højst kan beløbe sig til ordrens pris. Reklamation skal være Måneds-

magasinet ApS i hænde senest tre hverdage efter første publiceringsdag. 

 

Tekniske specifikationer 

Annoncer 

Mål for annoncer tager udgangspunkt i den internationale standard for papirformat i A4 til A8 standardmål 

således: 

 
Side Stående  

Mål i mm 
Liggende 
Mål i mm 

1/1 side (A4) 210 x 297 Ingen 

1/2 side (A5) 105 x 297 210 x 148 

1/4 side (A6) 105 x 148 Banner: 210 x 74 

1/8 side (A7) 74 x 105 105 x 74 

1/16 side (A8) 52 x 74  74 x 52 

 
Annoncen tilpasses sidestørrelsen for magasinet.  

Annoncer afleveres i størrelsesformat jf. skema i PDF-fil med 3 mm bleed, når annoncen ønskes til kant. 

 

Sponserede artikler og indhold 

Sponserede artikler (advertorials) og indhold anvender A4-format som 1/1-sides annonce for layout. Billeder 

afleveres tillige særskilt i høj opløsning.  


