
Vejen til effektiv 
markedsføring går 

gennem Touring Nyt

Touring Nyt er bladet med en bred 
læserskare, der interesserer sig for 
motorcykler, lever et aktivt liv fuld 
af oplevelser, og som er nysgerrig 
med hensyn til alt, som kan med-
virke til en spændende fritid.
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Oplagskontrolleret af DMO

Oplag fordelt på faggrupper

DMO står for Danske Mediers Oplagskontrol
Kontrolleret oplag i perioden 
1.7.2017 - 30.6.2018

Touring Nyt nr. 8/2018 
blev distribueret i et oplag på over

37.265

37.600

Yderligere information/dokumentation for det distribuerede 
oplag fremsendes gerne, også specificeret på landets enkelte 
postnumre.

Tal for Touring Nyt 9/2018:
Medlemmer som modtager TN
Motorcykelforhandlere m.m.
Myndigheder, camp.pladser m.m.
Til potentielle medlemmer, lager m.m.
I alt

%
97,2
0,3
0,3
2,3

100,0

Antal
37.437

132
114
817

38.500

Touring Nyt 2019

TN 1 2019 -  1. februar TN 4 2019 -  24. maj TN 7 2019 -  20. september 
TN 2 2019*-  8. marts TN 5 2019 -   28. juni TN 8 2019 -  1. november
TN 3 2019 -  12. april TN 6 2019 -  2. august TN 9 2019 -  6. december
* sammen med Touring Nyt 2/2019 udsendes MC-guiden 2019

Udgives af 
MC Touring Club DKMotorcyklisternes blad

2019



1/1 side
153 x 219 mm*

11.000 kr

2/3 side
100 x 219 mm

7.800 kr

1/2 side
100 x 162 mm eller
153 x 106 mm

6.650 kr

1/3 side
47 x 219 mm eller
153 x 73 mm

4.600 kr

1/4 side
47 x 162 mm eller
100 x 78 mm eller
153 x 50 mm

3.950 kr

1/8 side
47 x 78 mm eller
100 x 35 mm eller
153 x 21 mm

2.400 kr

1/16 side
47 x 35 mm

1.400 kr

Mini
47 x 21 mm

750 kr

*1/1 side kan leveres i ”til kant” format. 173 x 245 mm + 3 mm til beskæring.

Annonceformater og priser 2019
Alle priser er eksklusive moms

245 mm høj x 173 mm bred
CTP, arktryk, 70 lpi
Digitalt 
4
245 mm høj x 173 mm bred
+ beskæring (3 mm)

Papirformat
Trykteknik
Annoncemateriale
Antal farver
Til-kant-format

Programmer:  Adobe PhotoShop CS6 - Illustrator CS6 - 
   Indesign CS6 på MAC 
Billeder:  300 dpi, TIFF og EPS i CMYK farver
Færdige annoncer skal overholde standarden for ovennævnte programmer 
eller leveres som færdig PDF. 
Alle benyttede skrifter vedlægges. 
Evt. rettelser og konvertering faktureres til kunden. 

Pr. spaltemillimeter
Tekstsideannoncer:  28,00 kr

Særplacering  +  10%

Indstik: Kontakt os for pris

GENTAGELSESRABAT
(ved skriftlig ordre, min. 1/4 side)

 4 gange/år: 10%   8 gange/år: 15%
 12 gange/år: 20%   16 gange/år: 25%
 25 gange/år: 30%   50 gange/år: 35%

NB: Ved for sen betaling 
ydes ingen gentagelsesrabat!

Materialerabat
Der gives 5% rabat ved bureauordre i henhold til praksis i den grafiske branche.
Der ydes ikke rabat på indstik.

Redaktionel målsætning:
At dække danske motorcyklisters behov for informationer om motorcykler 
og motorcyklisme.

Medlemsblad for landsforeningen MC Touring Club Danmark.

Priserne er gældende fra 1. januar 2019

Alle priser er eksklusive moms og reproomkostninger.
Reklamationer, rettelser og stopordrer skal ske skriftligt.
Reklamationsretten bortfalder, hvis materialefristen overskrides.
Der leveres frit et eksemplar pr. kunde/bureau.

Abonnementspris:
(passivt medlemskab)

Materialefrist:
Annulleringsfrist:

160,- kr pr. år

30 dage
30 dage

Med et distribueret oplag på over 37.000 eksemplarer pr. udgivelse er 
Touring Nyt langt det største mc-blad i Danmark.   
 Rundt regnet hver tredie mc-ejer får bladet direkte ind ad døren, 
hver gang det udkommer, og det læses af omkring halvdelen af samt-
lige mc-ejere i Danmark. Desuden leveres det til omkring 90 lokale 
mc-klubber fordelt over hele landet. Tal som intet andet medie kommer 
i nærheden af.
 Touring Nyt giver gerne dokumentation for det distribuerede 
oplag, også specificeret på landets enkelte postnumre. Touring Nyt er 
tilknyttet Danske Mediers Oplagskontrol, og det er det eneste danske 
mc-blad, som er oplagskontrolleret. 

En læser-undersøgelse viser, at Touring Nyts betalende læsere ikke 
alene er særdeles tilfredse med bladet, men de er også meget selek-
tive. Over 80% af dem har nemlig Touring Nyt som højst prioriterede 
medie vedrørende motorcykler.

Samme undersøgelse viser, at ...
... 98% erklærer sig enten tilfredse eller meget tilfredse med bladet. 
... 93% af modtagerne gemmer alle numre. 
... at læsernes husstandsindkomst er betydelig højere end for befolk-
ningen som helhed.

Annoncering på www.mctc.dk
Vi kan nu tilbyde annoncering på hjemmesiden til attraktive priser.

300 x 250 pixel som vises løbende i højre side
728 x 90 pixel som vises løbende i nyhedsvisning

Priser:
1 måned:  1.950,- kr
3 måneder: 5.300,- kr
6 måneder: 9.700,- kr
12 måneder: 16.850,- kr

Bannerannoncering tæller med som en rabatgivende annoncering 
( se ”gentagelsesrabat” under øvrige priser ).

Køb en Effektpakke og få rabat:

1/4 side, 4 farver, 3 gange i Touring Nyt eller MC guiden 2019* og 
1 bannerannonce i 1 måned på www.mctc.dk. 

Samlet pris: 12.250,- kr

1/4 side, 4 farver, 9 gange i Touring Nyt eller MC guiden 2019* og 
3 gange bannerannonce i 1 måned på www.mctc.dk. 

Samlet pris: 32.650,- kr
* Bemærk at 1/4 side annonce til MC guiden måler ( B x H ) 73,5 x 108 mm.

Øvrige priser

Tekniske data

Generel information

Web annoncering og Effektpakker


