TOURINGNYT HEDDER NU MC TC

MAGASINET FOR ALLE
MOTORCYKLISTER
2022
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Nyt navn.
Nyt format.

NYT
2022

meget mere af det hele – MCTC er Danmarks
største motorcykelfællesskab, og dét skal vores
medlemsmagasin også afspejle – både i format,
udtryk og indhold. Derfor hedder TouringNyt nu
MCTC-magasinet fra og med 2022-sæsonen!
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MCTC-magasinet
er Danmarks største mc-magasin med 8 årlige
udgivelser, som udsendes til mere end 38.000
medlemmer fordelt over hele landet. Det første
magasin kom på gaden i 1966, og med mere end
55-års historie er vores magasin garant for både
stor anciennitet og høj troværdighed blandt
danske motorcyklister.

NYT
2022

63%
større format
end tidligere

udkommer til

+38.000
betalende
medlemmner

81
+

*

udgivelser
årligt

SoMe

med følgere på Facebook, Instagram og
YouTube

beskæftiger sig med alt, der vedrører og
omhandler fællesskabet omkring livet på to hjul –
lige fra test af motorcykler til mc-rejsehistorier.
Gennem tekst, billeder og grafik nørder vi teknik,
presser politikere, dykker ned i trender og tendenser, portrætterer store personligheder og reporterer
fra mc-scenen fra ind- såvel som udland.

HØJ

gemmeværdi

kan også læses

online

*) MC Guiden
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Demografi
KØN
Mand
Kvinde

93 %
7%

DEMOGRAFI
Alder 41-60 år

71 %

Husstandsindkomst over 500.000 DKK

56 %

Bor vest for Storebælt

70 %

Har motorcykel

95 %

Har kørt motorcykel mere end 10 år

58 %

Bruger MCTC-magasinet som primær mc-informationskilde

60 %

Kilde: Nielsen Danmark
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Udgivelsesplan
NUMMER
01 / 2022
02 / 2022
03 / 2022
04 / 2022
05 / 2022
06 / 2022
07 / 2022
08 / 2022
MC-Guiden / 2022

UDGIVELSE
25. januar
8. marts
19. april
7. juni
9. august
20. september
1. november
5. december
8. marts

MATERIALEDEADLINE
4. januar
15. februar
25. marts
11. maj
19. juli
30. august
11. oktober
15. november
7. februar
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Annonceformater

1/1 side
235x285 mm

ANNONCEMATERIALE

11.000 kr

Indlevering af annonce senest 3 uger før
udgivelsesdato.
Alle priser er ekskl. moms og grafisk opsætning.
Reklamationer, rettelser og annullering skal ske
skriftligt.
Reklamationsretten bortfalder, hvis materialefristen
overskrides.
Der leveres frit et eksemplar pr. kunde/bureau.

Opsl ag
470x285 mm
17.000 kr

TEKNISKE DATA
Papirformat
Trykteknik
Annoncemateriale
Antal farver
Til-kant-format

Inderside
bagside
235x285 mm

Bagside
235x285 mm

Programmer

13.000 kr

15.000 kr

Billeder

285 mm høj x 235 mm bred
CTP, arktryk, 70 lpi
Digitalt
4
285 mm høj x 235 mm bred
+ beskæring (3mm)
Adobe Photoshop CC
Illustrator CC
Indesign CC
300 dpi, TIFF og EPS
i CMYK farver

Færdige annoncer skal overholde standarden for overnævnte programmer
eller leveres som færdig PDF. Alle benyttede skrifter vedlægges.
Evt. rettelser og konvertering faktureres til kunden.
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Samarbejdsaftaler
er din mulighed som annoncør for at få dit budskab endnu længere ud. Måske vil du gerne sikre
dig de første sider i magasinet i et helt år, eller
måske går du med tanker om at lancere en stor
kampagne både på print og online?

Under alle omstændigheder sammensætter og
skræddersyr vi vores samarbejdsaftaler efter
netop dit behov, så du er sikker på eksklusiv
og lukrativ markedsføring med – kontakt os
og hør nærmere om, hvad vi kan gøre for dig.

KUN
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AFTALER
ÅRLIGT!

STANDARD

PREMIUM

PREMIUM+

Standard er til dig, der ønsker
annoncering i MCTC-magasinet
– enten som enkeltsides- eller
opslagsannonce i ét eller
flere magasiner.

Premium er til dig, der udover
annocering på print også har behov
for online-markedsføring på vores digitale platforme. Det kan eksempelvis
være bannerannonce på mctc.dk
eller reklame i vores nyhedsbrev.

Her står du forrest i køen. Premium+
er til dig, der ikke vil nøjes og gerne
vil til stede på alle MCTC’s platforme.
Med Premium+ får du mulighed for
fuldt ejerskab – print såvel som online
– foruden mulighed for eksklusiv
synlighed på vores messer, events
og arrangementer.

– Annoncer

– Helsideannoncer i alle MCTC-magasiner
– 6 x nyhedsmail om året (hver 2. måned)
– 6 x banner på nyhedssider

79.000 kr

(listepris 87.000 kr)

–
–
–
–
–
–

Opslagsannoncer i alle MCTC-magasiner
Opslagsannonce i MC Guiden
12 x nyhedsmails om året (hver måned)
12 x banner på nyhedssider
1 x udstilling Camp
9 x udskift af annonce (i det digitale magasin)

109.000 kr

(listepris 156.000 kr)
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MCTC-universet
består af mere end blot det trykte magasin.
Meget mere. På vores hjemmeside mctc.dk,
som har op mod 100.000 månedlige sidevisninger, bringer vi seneste nyt fra mc-verdenen
– og det er også her, medlemmer kan tilgå
den digitale udgave af magasinet direkte fra
computer, smartphone og tablet, hvad enten
de befinder sig i sofaen, soveværelset eller
sommerhuset. MCTC udsender nyhedsbreve
og er selvfølgelig også til stede med relevant,
inspirerende og unikt indhold på de mest
gængse SoMe-platforme som Facebook, Instagram og YouTube. Men det stopper ikke her.
rummer også spændende aktiver i den
virkelige verden, dér hvor motorcyklisterne
befinder sig. MCTC driver blandt andet en
velbesøgt campingplads på skønne Djursland
– kun for motorcyklister – ligesom vi afholder
stribevis af store events, foredrag og arrangementer rundt om i landet. Hos MCTC behøver
annoncering med andre ord ikke kun at begrænse sig til magasinet, men kan med fordel
spredes ud i hele MCTC’s univers. Kontakt os
allerede i dag og hør mere om vores samarbejdsaftaler.

MC-camp

MCTC-magasinet
2022
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Ut ut quatem cum qui odit odiae non renis quat
occus. Ceatur sequunt uribus
ernam il inctam en dit, toruptas et qui blatur
sequunt uribus ernam
il inctam endit, toruptas et
qui blatur sit fuga.
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Ut ut quatem cum qui odit odiae non renis quat
occus. Ceatur sequunt uribus
ernam il inctam en dit, toruptas et qui blatur
sequunt uribus ernam
il inctam endit, toruptas et
qui blatur sit fuga.

MCTC.dk

Indstik

SoMe

MC Guiden

YouTube

Events / messer
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KONTAKTINFO

Bo Møller

MCTC

M AGAS I N E T FO R A L L E M O T O R CY K L I S T E R

Telefon 2217 8462

bo@bomaconsult.dk

REDAKTION

ANNONCER

UDGIVER

MCTC
Markvangen 6
8260 Viby J
Telefon 8611 6200
tn@mctc.dk

Bo Møller
Telefon 2217 8462
bo@bomaconsult.dk

MCTC Danmark
Markvangen 6
8260 Viby J
Telefon 8611 6200
tn@mctc.dk
mctc.dk

