
MEDIEINFORMATION 2023

Ansvarshavende redaktør: Henrik Hindby Koszyczarek 
Udgiver: Økologisk Landsforening
Format: Tabloid (289 x 395 mm)
Oplag: 2.600

ØKOLOGISK LANDBRUG ER ØKOLOGISKE LANDMÆNDS FORETRUKNE AVIS
• 20-28 sider spækket med reportager, baggrund og analyser. Her kan du læse om det økologiske landbrugs  

succeshistorier, om lyse idéer og nye initiativer. Ligesom det også er i ØKOLOGISK LANDBRUG, vi går tæt på 
økologiens udviklingspotentiale og udfordringer.

• ØKOLOGISK LANDBRUG er uundværlig for dem, der arbejder professionelt med økologi: landmænd, 
konsulenter, forskere, virksomheder. Og for dig, der blot vil holde dig bedst muligt orienteret om økologisk 
landbrug. 

• I hvert nummer: Reportager og baggrund om økologisk landbrug i Danmark og landene omkring os. Sene-
ste opdateringer og ny viden om planteavl, husdyr, teknik og økonomi.
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Annoncer skal afleveres som PDF
• Fotos: min. 220 dpi
• Uden skæremærker og bleed
• Farveprofil: ISOnewspaper26v4 

(Download her: shorturl.at/kM078)
• Undgå hvide rammer i layout på annoncer

Se branchestandard for digitalt annoncemateriale på 
www.kankanikke.dk

Farvetillæg
• 320,00 kr pr. farve (standard avisfarver).
• 950,00 kr. for firefarvetryk.

UDGIVELSER OG FORMATER

Det er også muligt at annoncere på hjemmesiden
www.økonu.dk - se herom på 

www.okologi.dk/om-os/medier/annonceinfo

Særplacering
Normalpris +10%

Gentagelsesrabat (på standardprisen)
15% rabat ved anden og følgende forudbestilte ind- 
rykninger af uændret annonce.
20% rabat ved mindst 5 forudbestilte gentagelser.

Betalingsbetingelser
14 dage netto. Herefter beregnes rente: 1,5 % pr. 
påbegyndt måned samt rykkergebyr: 50,00 kr.

Priserne er baseret på færdige annoncer og er excl. moms.

Nr. Dato for indl. Udkommer Tema

#682 18. januar 27. januar

#683 15. februar 24. februar

#684 22. marts 31. marts Biodiversitet

#685 19. april 28. april

#686 17. maj 26. maj Dyrevelfærd

#687 21. juni 30. juni

#688 16. august 25. august Mere grønt

#689 20. september 29. september

#690 25. oktober 3. november Rene fødevarer

#691 13. december 22. december

Størrelse B x H (mm) Pris Firefarve

1/6 side 102 x 152 2.225 kr. 3.250 kr.

1/4 side 155 x 152 3.145 kr. 4.165 kr.

1/3 side 261 x 118 3.990 kr. 5.015 kr.

1/2 side 261 x 180 5.910 kr. 6.770 kr.

1/1 side 261 x 364 10.845 kr. 11.865 kr.

1 spalte 2 spalte 3 spalte 4 spalte 5 spalte

49 mm 102 mm 155 mm 208 mm 261 mm

Der er mulighed for andre formater, hvis de passer i 
spaltebredden. Pris pr. spaltemm: 7,60 kr.
Priserne er excl. moms.
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