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365DESIGN

pej gruppen

Bitsovvej 2

DK-7400 Herning

Email: info@pejgruppen.dk

www.pejgruppen.com

Tel.: +45 97 11 89 00

CVR-nr.: DK-84552828

@pejgruppen @pejgruppen
@pejtrend

trendstore.dk

pej gruppen  
- scandinavian 
trend institute

pej gruppen  
- scandinavian 
trend institute

Mediekit        2020

365DESIGN leverer viden til 63 % af den danske design-, møbel 

og interiørbranche både offline og online i form af et trykt bran-

cheblad og en online nyhedsportal med tilhørende nyhedsmail. 

Vi formidler viden om design, trends, livsstil, forbrug og øko-

nomi. Vi skriver om brancheaktører, brands og produkter samt 

sæsonernes trends og farver. Derudover dækker vi de vigtigste 

messer og events i branchen.

365DESIGNs vision er at styrke vidensniveauet og innovations-

evnen samt at afdække læserens behov for inspiration og viden 

om branchen.

365DESIGN er et professionelt brancheblad – skrevet af profes-

sionelle journalister og eksperter – og vi holder fanen højt med 

hensyn til det redaktionelle niveau, uafhængighed og faglighed.  

Handelsbetingelser

• Fakturering på udgivelsesdatoen: 8 dage netto.

• Fakturagebyr: DKK 75,- 

• Forbehold for strejke, lockout og force majeure.

Alle priser er ekskl. moms.

Følg os her:

Om 365design

Louise Byg Kongsholm 
Chefredaktør 

Helene Mathiasen 
Redaktør
(redaktionen@pejgruppen.dk)

Pernille Maibom  
Christensen
Redaktør

Bente Bitsch Nielsen
Mediechef
(bbn@pejgruppen.dk)

Line Kassentoft Johansen
Salgs- og marketingkoordinator 
(lj@pejgruppen.dk)

Anja Bloch-Hamre
Art Director & fotograf

Anette Faarup
Grafisk designer

Katrine Rosgaard 
Klemmensen 
Redaktør 

365DESIGN er en del af pej gruppen, som er Nordeuropas største trend- og inspi-
rationshus. Vi formidler viden om tendenser og forbrug inden for mode, interiør, 
design, fødevarer, medier og reklame gennem brancheblade, tidsskrifter, foredrag, 
konsulentarbejde, rådgivning, bogbutik/forlag, netbutik, trendmaterialer og kon-
ferencer. Vi er 17 fastansatte og en række freelancere og holder til i inspirerende 
omgivelser på en renoveret gård lidt uden for Herning. Se mere om pej gruppens 
forretningsgrundlag og produkter på pejgruppen.com
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365DESIGN Mediekit        2020

Hvorfor 365design?

365DESIGN er målrettet alle der arbejder professionelt i/med 

design-, møbel- og interiørbranchen, herunder blandt andet 

både producenter, detaillister og agenter såvel som aktører på 

kontraktmarkedet. 

365DESIGNs læsere befinder sig primært på top- og mellem-

leder niveau. Vi giver dig dermed målrettet adgang til at kom-

munikere dit budskab ud til dem, der tager beslutningerne i 

design-, møbel- og interiørbranchen. 

Mediet er abonnementsbaseret, hvorfor målgruppen er yderst 

fokuseret. Læseren har selv valgt at følge 365DESIGN, og du vil 

derfor opleve et minimalt kontaktspild. 

BESLUTNINGSTAGERE

Flere end 18.000 læsere

CEO/ejer

Designer

Designchef

Marketingchef

365design.dk

Trykt magasin

365DESIGN nyhedsmail
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365DESIGN

220x280 mm

1/1
1/2

173x124 mm
1/2

85
x2

50
 m

m

440x280 mm
2/1

Mediekit        2020

Print
Formater og priser

UDGIVE LSE R  2021

Udgave Deadline Udg. dato

365DESIGN nr. 1 2021* 
Fokus på vinterens og  
forårets messer 

7/12-20 30/12-20

Retail Mag nr. 1 2021 18.03.21 06.04.21

365DESIGN nr. 2 2021  
Fokus på Trends & Traditions  
og 3 Days of Design 

31.03.21 20.04.21

365DESIGN nr. 3 2021*  
Fokus på sommerens  
og efterårets messer 

17.06.21 02.07.21

Retail Mag nr. 2 2021 15.09.21 01.10.21

365DESIGN nr. 4 2021 22.09.21 08.10.21

365DESIGN nr. 1 2022*  
Fokus på vinteren og  
forårets messer  

08.12.21 30.12.21

TEKNISKE  SPEC IF IK ATIONER

• Størrelse: 220 x 280 mm (højformat).

• Silk papir (bestrøget).

• Højtopløselig PDF-fil i CMYK.  

Send til email: produktion@pejgruppen.dk.

• Alle annoncer: + 3 mm til beskæring.

• Ved ønske om indhæftning, indklæbning, indstik mv., 

kontakt annonceafdelingen for individuelt tilbud.

• Priserne er baseret på 100 procent færdigt materiale, 

leveret i henhold til tekniske specifikationer.

• Ønskes rettelser i materialet, foretages det gerne i det 

omfang, det er teknisk og tidsmæssigt muligt. Tidsforbrug 

faktureres særskilt. Timepris: DKK 800,- ekskl. moms.

ANNONCER  I  DET  TRYKTE  BL AD

Format Format (BxH) DKK

1/1 220 x 280 mm. 13.000,-

1/1 - bagside 220 x 280 mm. 18.000,-

2/1 - opslag 440 x 280 mm. 24.000,-

1/2 - bredformat 173 x 124 mm. 9.000,-

1/2 - højformat 85 x 250 mm. 9.000,-

365DESIGN udkommer med et trykt brancheblad fire gange år-

ligt. I de trykte blade går vi bagom branchen, når vi blandt andet 

bringer dybdegående brancheportrætter og stiller skarpt på 

brancherelevante temaer. 365DESIGN er abonnementsbaseret 

og læses af 67 % af den danske design-, møbel- og interiør-

branche – og du bliver således med en annonce i branchebladet 

eksponeret overfor en stor del af branchen med et minimalt 

kontaktspild, da læseren selv har valgt at modtage bladet, og der-

for ikke blot skimmer, men læser indholdet inklusiv annoncerne.  

DIN  ANNONCE

*Udkommer sammen med et særskilt Formland messeblad
** pej gruppens største publikation: Sendes til de vigtigste aktører i detailbranchen, 
abonnenter på Retail Mag samt til abonnenter på pej gruppens tre andre medier, og er 
deltagermateriale på retailkonferencen New Retail Day.



OnlineOnline
FO

R
M

AT
ER

 O
G

 P
R

IS
ER

3
65

D
ES

IG
N

 M
ED

IE
K

IT
 2

02
1



365DESIGN

300X250  PX

600x 14 0  px

9 30X600  PX

Mediekit        2020

Online
Formater og priser

BAN NER  T I L  NYHEDSM AIL  (PR .  DAG)

Placering 600x140px

Top: 900,-

Midt: 800,- 

Bund: 700,-

BANNER  T IL  ONL INE  NYHEDSPORTA L

Sidebar banner 300x250px

12 mdr. 18.000,-

6 mdr. 12.000,-

3 mdr. 7.000,-

1 md. 4.000,-

Dominansbanner i top 930x600px

1 uge 8.000,-

47,5%
Å BNI N G S -

R AT E

18 . 1 14 
LÆSERE 
OM  UGEN

365DESIGN holder læseren opdateret på den nyeste branche-

viden på den online nyhedsportal 365DESIGN.dk og tre 

ugentlige nyhedsmails – mandag, onsdag og fredag. Du har 

derfor også mulighed for at skabe opmærksomhed omkring  

et budskab via onlineannoncering – eller eventuelt at kombi-

nere dette med printannoncering for at skabe synlighed over 

en længere periode.

OBS: Bannere modtages i jpg eller gif 

med link til destination.

OBS: Bannere modtages i jpg med link til destination.

TILKØB  AF  D IG ITAL  ANNONCE 

Da alle artikler fra det trykte brancheblad også 

lægges online på 365design.dk, har du ved køb af 

en annonce i det trykte brancheblad, mulighed for 

også at tilkøbe en bannerannonce til 365design.dk. 

Bannerannoncen vil blive placeret på den artikel, 

som din annonce er placeret i forlængelse af i det 

trykte blad. Kontakt salg@pejgruppen.dk for yder-

ligere information. 



365DESIGN Mediekit        2020

Frikøb af artikler

Ved medvirkning i en artikel har pej gruppen 

som udgangspunkt ophavsretten til artiklen. 

Det vil sige, at artiklen kun må deles internt i 

virksomheden. I må således ikke dele den med 

henblik på ekstern kommunikation og/eller 

kommercielt brug. 

Det er dog muligt at frikøbe artiklen til deling for 

et vis beløb. Beløbet dækker journalistisk arbej-

de, korrekturlæsning og grafisk opsætning. Pri-

serne vil derfor også variere fra artikel til artikel. 

Kontakt redaktionen på redaktion@pejgruppen.

dk for yderligere info om priser. 
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365DESIGN Mediekit        2020

Formland messeblad
Formater og priser

UDGIVELSER  2020

Udgave Deadline Udg. dato

Formland Spring 2021  
Tillæg til 365DESIGN nr. 1 - 2021

07.12.20 30/12-20

Formland Autumn 2021 
Tillæg til 365DESIGN nr. 3 - 2021 

17.06.21 02.07.21

Formland Spring 2022 
Tillæg til 365DESIGN nr. 1 - 2022 

08.12.21 30.12.21

TE KNI SKE  SPE C I F IK ATIONER

• Størrelse: 280 x 200 mm (bredformat).

• Silk papir (bestrøget)

• Højtopløselig PDF-fil i CMYK.  

Send til email: produktion@pejgruppen.dk.

• Alle annoncer: + 3 mm til beskæring.

• Ved ønske om indhæftning, indklæbning, indstik 

mv., kontakt annonceafdelingen for individuelt 

tilbud.

• Priserne er baseret på 100 procent færdigt 

materiale, leveret i henhold til tekniske 

specifikationer.

• Ønskes rettelser i materialet, foretages det gerne i 

det omfang, det er teknisk og tidsmæssigt muligt. 

Tidsforbrug faktureres særskilt. Timepris: DKK 

800,- ekskl. moms.

ANNONCE  I  DET  TRYKTE  BL AD

Format Format (BxH) DKK

1/1 (bredformat) 280 x 200 mm. 13.000,-

365DESIGN udgiver i forbindelse med Formland messerne et 

messeblad. Messebladet udkommer i et oplag på 6500 stk., og 

uddeles gratis til besøgende og udstillere på Formland. 

Derudover sendes det i fysisk form til abonnenter på 365DESIGN 

og som digital udgave til nyhedsmailslæsere af henholdsvis 

365DESIGNs og TID & tendensers nyhedsmail.

DIN  ANNONCE

Du har med en annonce i 
messebladet mulighed for at blive 
eksponeret overfor mere end 

20.000 læsere
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365DESIGN Mediekit        2020

”Vi bruger 365DESIGN til at holde os opdaterede på 

designbranchen generelt. Mediet har gode artikler med 

dybde, som er professionelt skrevet. Vi ser 365DESIGN 

som en troværdig kilde til viden.”

– Bolia, adm. direktør Lars Lyse Hansen

”Jeg og den øvrige salgsorganisation hos F&H har 

stor glæde af 365DESIGN. Derigennem får vi indblik i 

kommende indretnings- og materialetendenser, og vi 

kan orientere os om nyt fra kæderne og resten af vores 

branche.”

– F&H, salgsdirektør Morten Hansen

FREE PRO BUSINESS

0,-

Gratis adgang til portalen
i begrænset omfang

Nyhedsmail 

fem gange ugentligt 

pr. år.

2.000,-

Adgang til de vigtigste
informationer om branchen

5 logins, fire årlige udgaver af 

branchebladet, billet kick off 

seminar, top 100 live nøgletal og 

meget mere…

pr. år.

7.500,-

Få fuld adgang til alle informationer og 
nøgletal om branchen live

10 logins, fire årlige udgaver af 

branchebladet, billet kick off 

seminar, top 150 live nøgletal, 

live brancheanalyse og meget 

mere…

pr. år.

Abonnement

Hvis du allerede er abonnent, kan du opgradere til Business for kr. 5.500,- og få fuld adgang. 
Se alle fordelene på branchebladettoj/abonnement
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365DESIGN

STRATEGI
Få ’navigation’ til udarbejdelse 

af din strategi

MEDIER, FILM OG LYD
Skil dig ud og skab værdi med 

relevant content – f. eks via en 

bog, et magasin eller en film

VI KAN HJÆLPE DIG MED:
Magasiner

Bogudgivelser

Pressemeddelelser

Oversættelser

Analyserapporter

Hjemmeside

Film

Social Media

TEKSTER/CONTENT
Brænd igennem og skab værdi 

med en skarp tekst

RESEARCH OG ANALYSE
Få indsigt med konkrete  

analyseresultater 

DESIGN
Forstærk din virksomheds  

visuelle identitet 

Kontakt Bente eller Line på tlf. 97 11 89 00 eller på mail, 

cp@pejgruppen.dk og hør mere om dine muligheder.

Skal din virksomheds budskab brænde igennem og skabe værdi for din målgruppe, 

er det afgørende, at du kommunikerer knivskarpt. Det kan være en udfordrende 

disciplin. Vi forstår os på din branche, og hjælper gerne din virksomhed med at 

formidle jeres budskab – fra idé til færdigt koncept.

Client Publishing

Se mere på pejgruppen.com/cp




