Medieinformation 2018

Idræt i skolen
Sundhed, læring og
trivsel gennem idræt
og bevægelse

Format
220 x 286 mm
Dansk Skoleidræt
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Idræt i Skolen er Dansk Skoleidræts
magasin, som henvender sig til alle der har
ansvar for, og interesserer sig for idræt og
bevægelse i grundskolen. Magasinet sætter
fagligt, pædagogisk og politisk fokus på
skoleidrætten og giver inspiration til mere
bevægelse i landets skoler.
Idræt i Skolen udkommer 4 gange årligt i
et oplag på 3.700 stk. til alle landets friskoler
og privatskoler (556 stk.), folkeskoler (1.289
stk.) og efterskoler (253 stk.) samt til en
række specialskoler og dagbehandlingstilbud. Desuden udkommer magasinet til
landets seminarier, til samtlige 98 kommuner i Danmark, samt til en række ministerier. Dansk Skoleidræts samarbejdspartnere,
kreds- og æresmedlemmer modtager
ligeledes Idræt i Skolen, og det samme gør
en række af landets medier og alle relevante
politiske ordførere.
I skolernes distribueres Idræt i Skolen typisk
til lærerværelserne att.: Idrætslærerne. På
seminarierne distribueres magasinet til de
kommende idrætslærere. Og i kommunerne
distribueres magasinet til forvaltninger og
kontaktpersoner inden for fagområder som
børn, skole, sundhed og kultur.
Dansk Skoleidræt producerer forskellige
idrætsmærker, udgiver undervisningsmaterialer og tilbyder efteruddannelse til
idræts- lærerne. Dansk Skoleidræt har
15 kredsforeninger med forankring i
skoleidrætsudvalgene i kommunerne og
idrætsudvalgene på skolerne.
Kredsforeningerne arrangerer aktiviteter
lokalt – både uafhængigt af - og i samarbejde med landsorganisationen.

Rabatter ved flere
indrykninger indenfor
et år
2 – 10%
3 – 15%
4 – 20%
Udgives
4 gange årligt
Oplag
Distribueret oplag: 3.700
Annoncemateriale
Alt materiale skal leveres færdigt
som trykklar højtopløselige PDFfiler, CMYK separeret, gerne som
PDF/X-filer.
Sendes elektronisk til:
annonce@vendemus.dk
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Dansk Skoleidræt
forbeholder sig ret til at
afvise annoncer, der strider
mod organisationens interesser.
Annoncer må ikke kunne
forveksles med redaktionelt stof.
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Annulering
Skriftlig annullering af annonceindrykning skal ske senest ved
bestillingsdeadline.

Læs også

Få inspiration
til jeres
næste temau
ge om
sundhed og
bevægelse
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Annonceproduktion
Jørn Thomsen Elbo hjælper
gerne med din annonce. Kontakt
os og hør nærmere.
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Annoncekontakt
Vendemus ApS
Frederiksgade 45, Baghuset, 1. sal
8000 Aarhus C
72 22 70 80
kontakt@vendemus.dk
Essen 22 | DK-6000 Kolding | Denmark | Tel. +45 7637 6000 | www.jto.dk | jto@jto.dk

Om dansk skoleidræt

Idræt i skolen online

Dansk Skoleidræt er en landsdækkende idrætsorganisation, der som den eneste i Danmark
alene arbejder for at forbedre folkesundheden
gennem mere og sjovere fysisk aktivitet i landets
skoler. Organisationen gennemfører en række
større landsdækkende aktiviteter og turneringer rettet mod alle landets skoler. Målgruppen for
aktiviteterne og turneringerne indbefatter alle
elever fra de yngste til de ældste, eliten som bredden og idrætsusikre elever, m.fl.

Idræt i Skolen har sin egen indgang på
forsiden af Dansk Skoleidræts hjemmeside
www.skoleidraet.dk.
Forsidebanneret linker til en e-paper med
den nyeste udgave af Idræt i Skolen.
Magasinet har desuden sin egen underside
med en beskrivelse af magasinet og mulighed for at hente alle udsendte numre.

Det sker bl.a. gennem:
• Skolernes Motionsdag
• Sæt Skolen i Bevægelse
• Legepatruljen, GameBoosters og Kickstarter
• Skolesport
• Styr på Sundheden
• Gåbus
• Skoleidrættens Forårsfestival
• Stævner og turneringer i bl.a. høvdingebold,
fodbold, håndbold, volleyball, basketball og
atletik
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Helside / til kant
7.999,B: 220 mm x H: 286 mm
+ 3 mm ekstra til beskær.
B: 181 mm x H: 246 mm

1/4 side Højformat
2.999,B: 90 mm x H: 118 mm

1/4

1/2 side bredformat
4.999,B: 181 mm x H: 118 mm

1/1

1/2

BAGSIDE
9.999,B: 220 mm x H: 286 mm
+ 3 mm ekstra til beskær.

Alle priser er ekskl. moms og gældende fra 1. januar 2018.
Ved annoncer til kant skal der lægges 3 mm ekstra til beskæring.

Indstik, grundpris kr. 11.999,-

Indstik, tillæg for gramvægt – kr. 150-,– pr. emnets gramvægt.

Udgivelsesplan 2018
Udgave

bestillingsdeadline

Materialedeadline

På gaden

Nr. 1

05.02.2018

12.02.2018

Uge 10

Annoncekontakt

Nr. 2

07.05.2018

14.05.2018

Uge 23

Nr. 3

13.08.2018

20.08.2018

Uge 37

Nr. 4

29.10.2018

05.11.2018

Uge 48

Vendemus ApS
Frederiksgade 45, Baghuset, 1. sal
8000 Aarhus C
72 22 70 80
kontakt@vendemus.dk

Essen 22 | DK-6000 Kolding | Denmark | Tel. +45 7637 6000 | www.jto.dk | jto@jto.dk

