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Prisliste 2019 
Alle priser er ekskl. moms, men inkl. frit farvevalg  

Format: Mål i mm (BxH):                 Til kant mål i mm (BxH): Pris: 

Dobbelt side  420 x 297 +3 mm til beskæring Kr. 44.450 

1/1-side  210 x 297 +3 mm til beskæring Kr. 24.950 

1/2-side i højformat  103 x 297 +3 mm til beskæring  Kr. 16.950 

1/2-side i tværformat                   210 x 145   +3 mm til beskæring Kr. 16.950 

1/4-side i højformat  210 x 70 + 3 mm til beskæring Kr. 11.950 

1/4-side i tværformat  103 x 145  + 3 mm til beskæring Kr. 11.950 

Særlige placeringer:     

Forsiden  210 x 297 + 3 mm til beskæring Kr. 33.830 

Bagsiden  210 x 297 + 3 mm til beskæring Kr. 29.750 

Inderside af for/bagside  210 x 297 + 3 mm til beskæring Kr. 26.875 

Side 5 (ved klumme)  210 x 297 + 3 mm til beskæring Kr. 26.875 

Tillæg: 

Placering i første halvdel + 10 % 

Højre side: + 10 % 

Anden særplacering: + 10 % 

Rabatter:     

4 indrykninger i fire på 

hinanden følgende 

udgaver:   

  -20 % 

Annoncepakker 
Kombination af print, web og 

nyhedsmail 

Ring og hør 

nærmere 
 -20-50 % 

Udgave:   Bookingdeadline: Materialedeadline: Udgivelsesdato: 

Nr.   1 februar   09.01.19 17.01.19 20.02.19 

Nr.   2 maj             04.04.19 11.04.19 15.05.19 

Nr.   3 september            18.07.19 25.07.19 01.09.19 

Nr.   4 november            24.09.19 02.10.19 05.11.19 

Materialekrav: 

Alle annoncer leveres som trykklar højtopløst PDF-fil, hvor både illustrationer og skrifter er inkluderet i PDF-filen. Billeder og 

illustrationer skal have en opløsning på min. 300 DPI.  

Kort om magasinet: 

Oplag:  4.000 Læsertal: ukendt  

Forbehold: Kosmetik forbeholder sig ret til at afvise annoncer og / eller afvise ydelser, der ikke er i overensstemmelse med Kosmetiks holdning og 

politik samt gældende love og bestemmelser.  

Booking/Materialeadresse: 

Booking: kosmetik@frontmedia.dk – FrontMedia – Gammel Strandvej 16, 1. – 2990 Nivå 

Materialeadresse: kosmetik@frontmedia.dk 

 

Annullering efter bookingdeadline faktureres med det fulde beløb. Annullering senere end to uger før materialedeadline, men 

inden bookingdeadline faktureres med 50% af annoncens aftalte pris. 

 

NB Bemærk, at Kosmetik også tilbyder en række pakkeløsninger– ring og hør nærmere 


