Kilde: JFM Cross Media Index/Gallup, helår 2020 / Målgruppe: 12 år+ / Stikprøve: 22.008

Vil du i kontakt
med 257.000
århusianere?

Magasine
t
om by- og
kulturlive
ti
Aarhus

MAGASINET
MÆRK AARHUS
Udkommer med Århus Stiftstidende 1-2 gange om måneden
og omdeles i bymidten i et oplag på 9.500 eksemplarer*
Derudover kan magasinet læses digitalt på stiften.dk,
som når ud til 227.000 brugere om ugen.
HVORFOR MÆRK AARHUS
En central del af Aarhus er – og har altid været - det inspirerende handels-,
oplevelses- og kulturliv. Nu hvor byens puls atter stiger, støtter Århus
Stiftstidende aktivt op om midtbyen, så vi også fremover har en livlig bymidte.
I samarbejde med Strøget har vi udviklet ”Mærk Aarhus” til inspiration for brugerne
af byen – og til gavn for butiksejerne, restaurationer og de mange kulturudbydere i
midtbyen.
REDAKTIONEL PROFIL
I magasinet vil vi fortælle historierne fra detailhandlen. Fortælle århusianerne,
hvorfor de skal forlade lænestolen og bevæge sig ind til Aarhus, hvor de kan mærke
kvaliteten og få råd og vejledning i byens mange butikker. Vi giver gode råd til,
hvordan og hvorfor borgerne skal kombinere deres shopping-tur med gode oplevelser, farverig kultur, en lækker frokost, en læskende is, et godt glas vin eller en
overdådig middag. Der vil være guides til bl.a. vinbarer, restauranter, cafeer og kaffebarer. I hver udgave sætter vi fokus på trends, tendenser, miljø og bæredygtighed.
Vi giver dig kalenderoversigten med alt det, du kan opleve i weekenden og i næste
uge samt meget meget mere om, hvad århusianerne kan mærke, føle, dufte, smage
og høre, hvis de lægger vejen forbi smilets by og på egen krop ”Mærker Aarhus” og
alt det fantastiske byen har at tilbyde.

MÆRK AARHUS KAMPAGNE & EVENTS
Mærk Aarhus skal understøtte Aarhus som en attraktiv og oplevelsesrig handels- og
kulturby. Derfor gør Mærk Aarhus en indsats for at markedsføre sig overfor både
byens brugere og forbrugere. Det sker i Århus Stiftstidende, på stiften.dk, på outdoor
skilte rundt i byen samt på sociale medier.

*Magasinet omdeles til insteder i byen, uddannelsessteder, cafeer, DOKK1, Salling ROOFTOP m.fl.
Århus Stiftstidende har 70.000 læsere om ugen. Stiften.dk når ud til 227.000 brugere om ugen.
Kilde: Index Danmark/Gallup, 2. halvår 2021 + 1. halvår 2022 / Målgruppe: 12 år+ / Stikprøve: 21.630
Kilde: Dansk Online Index/Gemius, uge 17-43 2022 / Målgruppe: 15 år+
*Kilde: Cross Media - Index Danmark/Gallup, helår 2021 / Målgruppe: 12 år+ / Stikprøve: 21.960

Ram 257.000 århusianere
Mærk Aarhus print

Pr. uge

v/7 stk.

v/15 stk.

Opslag
416 x 278 mm + 5 mm til beskæring i magasin

12.995,-

9.995,-

6.495,-

1/1 side
175 x 250 mm i magasin

8.995,-

5.995,-

3.995,-

1/2 side
175 x 120 eller 85 x 250 mm i magasin

5.495,-

4.495,-

2.495,-

1/4 side
85 x 120 mm i magasin

2.995,-

2.495,-

1.495,-

Kombiner print med online

Kombinér med top 200 sites og SoMe

Stiften.dk
26.000 visninger*..................................... 1.200,52.000 visninger*.................................... 2.000,85.000 visninger*.................................... 3.000,118.000 visninger*................................... 4.000,-

35.700 visninger i 5 dage
Top 200 sites. Facebook
og Instagram. Område: Århus...........Pris 6.100,71.400 visninger i 10 dage
Top 200 sites. Facebook
og Instagram. Område: Århus..........Pris 8.600,-

Priser er inkl. produktion af 1 statisk banner

Inkl. produktion af 7 bannerformater og sociale medier.
Visningerne er garanterede visninger.

Kombiner med radio
Nå ud til 56.000** lyttere
med en ugekampagne på Radio Classic FM
Aarhus og Classic FM Rock Aarhus
60 spots á 15 sekunder
inkl. produktion...................................... 4.495,-

Udgivelser i 2023
5.1., 2.2., 2.3., 30.3., 4.5., 1.6., 6.7., 3.8., 17.8., 7.9.,
5.10., 2.11., 23.11. og 7.12.

Priser er ekskl. moms, miljøtillæg 0,15 kr. pr. mm og E-Profil 525 kr.*Banner formater 300 x 250 pixels. Tillæg for produktion af annoncer 0,60 kr./mm.
**Kilde: Gallup Lokalradio Index, 1. halvår 2022 / Målgruppe: 12 år+, Århus, Favrskov, Norddjurs, Randers, Samsø, Syddjurs, Hedensted, Horsens, Odder, Silkeborg, Skanderborg / Stikprøve: 1882

Deadline:
Annoncebooking
Tirsdag kl. 10 ugen før indrykning
Færdigt materiale
Onsdag kl. 10 ugen før indrykning
Udgivelse
1-2 gange om måneden

Kontakt:
Århus Stiftstidende
annoncer@stiften.dk
Tlf. 87 40 10 10

