MEDIEINFORMATION

2015

Copenhagen Tourist er det uundværlige medie for butikker, restauranter,
museer og seværdigheder i hovedstadsregionen
Målgruppen er de mange købestærke turister, der hvert
år besøger København. Vi udgiver 6 forskellige guider, der
hver især imødekommer turisternes behov for information
om shopping, gastronomi, livsstil, seværdigheder og
attraktioner. Det samlede oplag er 400.000 eksemplarer,
der distribueres målrettet og effektivt mod de mest købedygtige turister, der er i København over længere tid.

Rekordhøj årlig vækst
Hovedstaden har i perioden 2010 – 2013 haft en konstant
fremgang og en samlet vækst på 22% målt i hotelovernatninger. En vækst på 5%, eller en fremgang på mere
end 400.000 overnatninger fra rekordåret 2012 til 2013 er
med til at cementere København som europæisk turistby.
Antallet af kongresser, nye interkontinentale flyruter til
København og et stadig stort antal krydstogtbesøg er
med til at til at skabe væksten af udenlandske besøgende
i København. Der er også i de kommende år store forventninger til at købedygtige turister fra Kina og Rusland
vil besøge København.

Copenhagen Tourist
Er vores mest omfattende engelsksprogede
guide i stort format. Den giver i tekst og
billeder inspiration til storbyoplevelser, der
imødekommer storbyturisternes behov.
Copenhagen Tourist indeholder oversigtskort, hvor annoncører markeres på kortet.
(Oplag: 150.000 eksemplarer).

Copenhagen City Guide
Vores City Guider er i et praktisk og brugervenligt format, og de sætter fokus på
shopping, gastronomi, museer og attraktioner. Guiderne indeholder også de
populære foldeud-kort over hovedstadsområdet, således at det er let at finde dig,
idet du som annoncør får en tydelig
markering. Copenhagen City Guide udgives i 4 sprogversioner: engelsk (150.000
eksemplarer), kinesisk, japansk og russisk
(hver i 25.000 eksemplarer).

Væksten i den københavnske turisme spejler den internationale tendens, hvor det i høj grad er storbyturismen, der
viser fremdrift og gør turisterhvervet til en vækstbranche.
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ANNONCEFORMATER

2015

CITY GUIDE
Internet
Som annoncør er du altid med på vores
velbesøgte hjemmeside med link til din
egen hjemmeside.
Kontakt os for at høre om hvilke muligheder du har for at profilere dig yderligere
på vores hjemmeside.
Samarbejdspartnere
Wonderful Copenhagen, Visit Denmark,
PCO/Kongresarrangører.

1/1-side

1/2-side tværformat

1/4-side

Modulann. tværformat

1/1 side 105x195 mm

1/4 side 50,5x95,5 mm

Engelsk
Alle afsnit:  
Inderside forside:
Bagside:
Omslag flap:
(kontakt os for eksakte mål)

Engelsk
Kinesisk/japansk/russisk
(pr. version)

Kinesisk/japansk/russisk
(pr. version)
Alle afsnit:
Inderside forside:
Bagside:
Omslag flap:
(Kontakt os for eksakte mål)

kr. 19.900
kr. 22.900
kr. 27.500
kr. 22.900

kr. 12.500
kr. 14.500
kr. 16.900
kr. 14.500

kr. 5.200
kr. 4.200

Modulannonce tværformat
105x45,7 mm
Kun i afsnittet Museums
& Collections
Engelsk
Kinesisk/japansk/russisk
(pr. version)

kr. 5.200
kr. 4.200

Alle priser er ekskl. moms

1/2 side 105x95,5 mm
Engelsk
Kinesisk/japansk/russisk
(pr. version)

kr. 9.800
kr. 7.500

COPENHAGEN TOURIST
1/1 side 195x195 mm
Alle afsnit i hæftet:
kr.
Bagside:
kr.
Inderside af forside:
kr.
Flap på bagside:
kr.
(kontakt os for eksakte mål)

1/1-side

1/2-side tværformat

Deadline
Færdigt materiale leveres som højtopløselig pdf-fil senest 3. marts 2015.
Oplag
Copenhagen Tourist 150.000 eks.
Copenhagen City Guide (engelsk ver.)
150.000 eks.
City Guide kinesisk, japansk og russisk
25.000 eks. af hver.
Målgruppe
Udenlandske og danske turister i alle
aldersgrupper samt forretningsfolk, som
er kendetegnet ved, at de:
• Har et højt døgnforbrug
• Søger storbyoplevelser
• Er kunst- og kulturinteresserede
• Er ivrige shoppere
• Sætter pris på god mad og drikke
Distribution
Vores guider distribueres gratis til:
• 63 hoteller i Storkøbenhavn
• 9 turistinformationer på Sjælland
• 5 turistinformationer i Skåne
• 55 museer og attraktioner
• Københavns lufthavn
• Oslobådene
• Krydstogtskibe via Maersk Broker
• Incoming bureauer
• Wonderful Copenhagen’s Visitors Centre
• Store internationale virksomheder
• Kongresser og messer
• Kopenhagen Fur
• Samtlige annoncører

1/2 side tværformat
195x95,5 mm

kr. 13.500

1/2 side højformat
95,5x195 mm

kr. 13.500

I alt mere end 200 steder

1/4 side
95,5x95,5 mm

kr. 8.500

Annoncesalg - kontakt:
Mediabørs Danmark A/S
Nørre Voldgade 27, 2.th.   1358 København K
Tlf. 33 91 11 11   info@mediabors.dk

Alle priser er ekskl. moms

1/2-side højformat

23.500
33.500
28.500
28.500

Annoncemateriale
Vi hjælper gerne med oversættelse, layout og annonceproduktion - få et tilbud.

1/4-side
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