
AOD er Danmarks førende magasinmedie om it, mobiltelefoner 
og forbrugerelektronik – på tryk og online. AOD er også størst 
på test i Danmark. Hvert år tester AOD mere end 500 produkter. 
Og så er AOD Danmarks ældste magasin om computere og anden 
it. I 2022 fylder AOD 39 år.

AOD har en stor, stærk og indflydelsesrig målgruppe. Det er disse 
tech-ambassadører, som danskerne lytter til og rådfører sig med, 
når de køber nye produkter og løsninger.

Magasinet AOD udkommer hver tredje uge. Det er spækket med 
test, og der er masser af indsigtsstof og gode råd, som læserne 
kan bruge til noget. Det er AOD, man læser, når man vil være på 
forkant med nye produkter og vil inspireres til køb og løsninger. 
Hvert nummer rummer desuden en PRO-sektion.

På nettet bringer AOD og AOD PRO hver dag aktuelle tech- 
nyheder: nye produkter og løsninger, tendenser, vejledning og 
meget mere, og alle disse nyheder sendes ud til læserne i nyheds-
breve, AOD Update (consumere) og AOD PRO (professionelle).

Medieinformation 2022

Priser og formater – print

420 x 297 mm  
+ 3 mm til beskæring 
og skæremærker

210 x 297 mm  
+ 3 mm til beskæring 
og skæremærker

210 x 147 mm  
+ 3 mm til  
beskæring og 
skæremærker

103 x 297 mm  
+ 3 mm til  
beskæring og 
skæremærker

FORMAT PRIS DKK

2/1 side 35.000

1/1 side 23.000

1/2 side 14.300

Advertorial +10 %

Højresideplacering +15 %

Omslag +25 %

Bagside +40 %

Alle priser er ekskl. moms
Udgivelsesfrekvens 
Magasinet udkommer 17 gange årligt med 
tre ugers mellemrum (desuden digital ud-
gave på online- og SoMe-platforme).

Gentagelsesrabat 
6 indrykninger: 15 % 
12 indrykninger: 25 % 
17 indrykninger: 30 %

Tillæg 
Advertorial: +10 % 
Højresideplacering: +15 % 
Bagside: +40 % 
Omslag: +25 %

Netto kontant 14 dage.

Materialespecifikationer 
Annoncemateriale skal leveres som PDF-fil 
i CMYK-farver (Pantone eller RGB-farver vil 
blive konverteret til CMYK). 
Billedmateriale skal være i min. 300 DPI og i 
formaterne TIFF, EPS eller JPEG. 
Modtagelse af annoncer sendes til  
annonce@audio.dk. Benyt eventuelt  
wetransfer.com til overførsel af større filer.

Bureaugodtgørelse 
Enkelte indrykninger: 5,5 %

Betingelser 
En skriftlig annullering/standsning skal være 
Audio Media i hænde senest seks uger før 
udgivelsesdatoen.

AOD • AOD PRO • Alt om DATA



Priser og formater – online

Priser og formater – nyhedsbreve

DANSK ONLINE INDEX – KANTAR GALLUP
 
Grundet gældende samtykkeregler er tallene fra Dansk  
Online Index et udtryk for besøg med samtykke på de  
enkelte websites.

Tal fra november 2021: 
Real users: 125.248 
Visits: 184.989 
Views: 305.418

BANNER STØRRELSE PRIS DKK

(1) Topbanner 930 × 180 pixels CPM 300

(2) 1. og 2. artikelbanner 300 × 250 pixels CPM 250

(3) Placering i midten 160 × 600 pixels CPM 200

(4) Mobil banner 1 320 × 160 pixels CPM 200

(5) Mobil banner 2 320 × 320 pixels CPM 200

(6) Mobil banner 3 320 × 50 pixels CPM 300

Run of site (ROS) Alle formater CPM 250

Alle priser er ekskl. moms

Materialet leveres i GIF eller JPEG, maks. 100 kB pr. format + URL 
til landingssiden.

Banner med hvid baggrund skal have en ramme omkring.

Kontaktinformation: Salgschef 
Lars Bo Jensen 
E-mail: lbj@audio.dk 
Tlf: +45 40 80 44 53

AOD har to nyhedsbreve:
AOD UPDATE – dagligt
AOD PRO - ugentligt

Pris pr. dag kr. 3000

FORMAT TIL NYHEDSBREV
Banner i nyhedsbrev: 750 x 150 pixels

Materialet leveres i GIF eller JPEG (IKKE animeret). 
Maks. 100 KB pr. format + URL.

Banner med hvid baggrund skal have en ”ramme” 
omkring.
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