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Trend er annoncetillægget til Politi-

ken, der udkommer fire gange årligt 

med masser af inspiration til læser-

ne. Der er fokus på alle de ting, der 

er med til at gøre livet sjovere, mere 

spændende og indholdsrigt: mode, 

boligindretning, design, hi-fi, mad & 

vin, rejser og meget mere. Trend er 

med andre ord for dem, der interes-

serer sig for kultur og livsstil. I kraft 

af Politikens oplag nås et købekraf-

tigt og attraktivt publikum. Politikens 

læsere repræsenterer et bredt udsnit 

af befolkningen, og de er generelt 

mere veluddannede og rejselystne 

og har en højere husstandsindkomst 

end gennemsnittet (kilde: Gallup).

Annoncører har også selv mulighed 

for at få indflydelse på det redak-

tionelle stof i kraft af vore profilan-

noncer. En profilannonce er et oplagt 

alternativ til en traditionel annonce, 

hvis man ønsker at fortælle en hel 

lille historie om et særligt produkt, 

en virksomhed eller noget helt tred-

je. Vi stiller journalistisk kompetence 

til rådighed, og vores layoutere sør-

ger for at sætte siden flot op.
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Specifikationer

Omfang: ca. 56 sider.

Papirkvalitet: 52 g forbedret avispapir. Hæftet og skåret.

Oplag: Fuldt oplag i Politiken ca. 110.000.

Læsertal: Ca. 435.000

Kommende udgivelser

25. marts 9. september

6. maj 4. november

Priser for annoncering

1/2 side: kr. 20.000 (format b238 x h168 mm)

1/2 side: kr. 20.000 (format b120 x h350 mm)

1/1 side: kr. 36.000 (format b258 x h360 mm + 5mm beskæring)

2/1 side: kr. 64.000 (format b516 x h360 mm + 5mm beskæring)

Annoncemateriale leveres som

•  Pdf-fil (aviskonverteret) højtopløselig. 

Info om avisproduktion kan hentes på www.kankanikke.dk

• Indesign CS2 dokument inkl. fonte & billeder.

•  Digitale billeder skal være min. 200 dpi, cmyk- og avisfarvekonverterede. 

Overholder billederne ikke cmyk-avisstandard vil der ske konvertering på 

annoncørs ansvar.

•  E-mail: Materiale (15 MB) kan leveres via e-mail: 

trend@pol.dk

•  FTP-server: ftp.pol.dk 

Brugernavn: public       Password: public

Kontakt

For booking af annoncer,

kontakt salgsafdelingen på  

tlf.: +45 29 72 76 78

Udgiver

Tidens Tillæg 

v/Klaus Holme Jensen

Dagmarsgade 45, 3. tv.
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CVR: 32 38 59 58


