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MotorClassic – Feinsmeckeri 
 
 
 

 
MotorClassic er et bilmagasin, der skriver om klassiske biler, primært fra perioden 1945 til 1990. Dertil kommer 
reportager fra udstillinger, træf, arrangementer og klassisk motorsport i ind- og udland, bilhistorie og masser af 
tips og vejledning, der kan spare penge og gøre livet med den klassiske bil til en fornøjelse.  
 
Alt sammen pakket ind i et lækkert indbydende layout med masser af flotte billeder og høj papirkvalitet. 
 
Bag MotorClassic står FDM, og magasinet udkommer seks gange årligt, i et kontrolleret oplag på 10.868 
eksemplarer (DO - 1H 2018). 
Magasinet bliver solgt i udvalgte kiosker landet over, men ca. 90% af læserne er faste abonnenter. 
        
 
Pressens dom: 
Det skrev pressen om MotorClassic:  
 
FDMs blad om den klassiske bilscene har international klasse og dansk nærvær  
Claus Worup, Morgenavisen Jyllands-Posten  
 
Et bilblad for alle os, der elsker biler fra dengang, de havde sjæl  
Christian Schacht, Bilavisen  
 
Godt håndværk, fin underholdning – og et spændende initiativ  
Gorm Albrechtsen, Vejle Amts Folkeblad  
 
Et overbevisende blad med masser af tips til dem, der mangler noget at bruge sparepengene på  
Allan Graubæk, Politiken 
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MotorClassic         
    

Prisliste 2020  

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

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

                  (BxH): 
Pris: 

Dobbelt side 404 x 244 440 x 280 +5 mm til beskæring Kr. 21.980 

Bagsiden  220 x 280 +5 mm til beskæring Kr. 16.125 

1/1-side 191 x 244 220 x 280 +5 mm til beskæring Kr. 12.900 

1/2-side - (højformat)   93 x 244 111 x 280 +5 mm til beskæring Kr.   7.880  

1/2-side - (tværformat) 191 x 123 220 x 140 +5 mm til beskæring  Kr.   7.880 

1/4-side   93 x 123   Kr.   4.500 

1/4-side           191 x 60   Kr.   4.500 

Tillæg: 

Til kant: + 10 % 

Højre side: + 10 % 

Anden særplacering: + 15 % 

Side 2, Indersiden af bagsiden: + 20 % 

Indstik, indklæb, indhæftning m.m.:  Indhent tilbud 

Rabatter:     

3 indrykninger:     - 20 % 

6 indrykninger:    - 25 % 
Annonceres der i Motor inden for samme kalenderår: 
(Kan ikke kombineres med anden rabat)  

 - 35 % 

Udgave:   Bookingdeadline: Materialedeadline: Udgivelsesdato: 

Nr. 66   24.01.20 31.01.20 27.02.20 

Nr. 67   18.03.20 25.03.20 23.04.20 

Nr. 68  13.05.20 20.05.20 18.06.20 

Nr. 69  17.07.20 24.07.20 20.08.20 

Nr. 70  18.09.20 25.09.20 22.10.20 

Nr. 71  09.11.20 16.11.20 10.12.20 

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: 10.868 (DO 1H 2018)  

Forbehold: MotorClassic forbeholder sig ret til at afvise annoncer og / eller afvise ydelser, der ikke er i overensstemmelse med MotorClassics holdning og politik samt 
gældende love og bestemmelser.   

Booking/Materialeadresse: 
Booking: motor@frontmedia.dk – FrontMedia – Gammel Strandvej 16, 1. – 2990 Nivå 
Materialeadresse: motor@frontmedia.dk 
 
Annullering efter bookingdeadline faktureres med det fulde beløb.   

 

mailto:motor@frontmedia.dk

