2009
Medieinformation
Skandinaviens største
dykkermagasin med 79.000* læsere

– 12 årlige udgivelser inklusive to specialnumre!
* I følge Gallup

DYK og PADI PARTNERSKAB
PADI er verdens største dykkeuddannelsesorganisation
og er udbredt over hele kloden. Hver gang en dansker
eller en svensker tager et PADI-certifikat – uanset hvor i
verden det sker – får de et attraktivt abonnementstilbud
med fra DYK. Desuden får alle nye dykkere tilbudt et
gratis dugfriskt nummer efter udsendelsen af deres
certifikat.

Indholdet
• Hotte udstyrsnyheder og test af dykkergrej
• Dykning i Danmark og Skandinavien på alle niveauer
• Komplette og inspirerende rejseguider til de bedste
dykkersteder i verden
• Fantastiske fotoreportager
• Uddybende artikler om vragdykning, uddannelse, 
uv-foto, dykkermedicin etc.

Generelt
Anførte priser gælder indrykning i den danske
udgave af DYK. Der ydes attraktive rabatter
ved samannoncering med den svenske udgave
af DYK. Kontakt annonceafdelingen for mere
information.

formater & priser, dansk udgave af DYK (alle i 4-farve)

2/1 side
(opslag)

tillægspriser

1/1
side

Særplacering: +20 %
For indstik, særformater og omslagssider:
indhent tilbud.
Layout: Tilbydes til fast timepris
eller efter opgave.

Opslag: 17.495 kr.

1/1-side: 9.995 kr.

rabatter

format: 430 x 297 mm
+ 3 mm til beskæring

format: 215 x 297 mm
+ 3 mm til beskæring

6 indrykninger: 10 %
12 indrykninger: 25 %

www.dyk.net
Annoncering på www.dyk.net sikrer dig god
eksponering på Danmarks mest besøgte
website for dykkere med daglige opdateringer
af nyheder og stort indhold af artikler, der
tidligere har været publiceret i den trykte
version. Kontakt annonceafdelingen og få et
godt tilbud på bannerannoncering.

Annoncemateriale
Format: 215 x 297 mm
Farveskala: CMYK
Opløsning: 300 ppi
Filformat: Acrobat Distiller PDF (min. version 1.3)
Skrifter: inkluderet i PDF
Materialet kan også leveres som TIF-fil i 300
ppi. Hvis du er usikker på CMYK-konvertering,
kan du levere en TIF-fil i RGB, hvorefter den vil
blive korrekt konverteret.
Materialedeadline: Seneste dato, hvor
annoncematerialet skal være os i hænde.
Vi garanterer ikke for bestilt indrykning ved
for sent ankommet materiale, som debiteres til
aftalt pris. Se i øvrigt: www.dykmag.net

annoncebooking
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1/2-side: 5.495 kr.
tværformat: 183 x 125 mm
højformat: 89 x 254 mm
Portoreglerne gør det meget rentabelt at
udsende information til din målgruppe via
DYK. Det kan f.eks. være i form af et katalog,
påklæbning eller en vareprøve. Priserne
beregnes efter oplag og indstikkets vægt.
Kontakt annonceafdelingen for separat
prisliste og tilbud.

1/4-side: 2.995 kr.
højformat: 89 x 125 mm

1/8-side: 1.995 kr.
tværformat: 89 x 60 mm

DYKGUIDEN – totaloversigt over dykkerbranchen
DYKGUIDEN er en særdeles populær oversigt for dykkercentre, agenturer og
rejsebureauer, der bringes i alle numre af DYK samt på www.dyk.net med
alle informationer samt direkte link til din hjemmeside.
Priser: Dykkercentre 3.495 kr.
Rejsebureauer 3.995 kr.
Agenturer og serviceværksteder: 5.775 kr.

Undervandsmagasinet DYK
Att: Richard Zafra
Rentemestervej 64 · DK-2400 København NV
Tlf: (+45) 7026 3015 · Mob: (+45) 2221 2292
Fax: (+45) 7029 9015
E-mail: annoncer@dykmag.net

Alle angivne priser er ekskl. moms og evt. layout-omkostninger.

deadlines og udgivelsesdatoer 2009
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Bookingdeadline

13/11
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Materialedeadline
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22/01
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3/09

1/10

29/10

Udgivelsesdato

22/12

26/01

23/02

23/03

20/04

18/05

15/06

20/07

7/09

5/10

2/11

30/11

redaktion
Undervandsmagasinet DYK
Att: Redaktionschef Jesper Kjøller
Rentemestervej 64
DK-2400 København N V
Tlf. (+45) 7026 3015 · Fax: (+45) 7026 9015
E-mail: jesper@dykmag.net

udgiver
DIVER Group Scandinavia ApS
Rentemestervej 64
DK-2400 København N V
Tlf. (+45) 7026 3015 Fax: (+45) 7026 9015

øvrigt
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

lang liggetid i kioskerne

lang liggetid i kioskerne

To årlige specialnumre

DYK har haft stor succes med de to årlige
specialudgaver, der udkommer i henholdsvis
januar og september.
Det første DYK-special dækker forskellige
emner som fx vrag, udstyr, liveaboards eller
dyk i Middelhavet mens septemberudgaven
altid dækker tropiske og eksotiske
destinationer. Begge udgaver trykkes i et
stort ekstraoplag, har udvidet salgsperiode
i kioskerne og distribueres gratis på
Copenhagen Diveshow. NB! Vi forventer,
at begge numre bliver tidligt udsolgte og
anbefaler derfor hurtig annoncebooking.
DYKs Rejsespecial kommer
hele kloden rundt.

