
Annoncer til kant + 3mm 
beskærng hele vejen rundt.

Formaterne er angivet i 
bredde x højde.

Alle priser er excl. moms og 
baseret på færdigt materiale, 
min 300 dpi, CMYK.

Særplacering  + 10 %

Opslag  17.000,-

OPSLAG
Format:

470x285 mm

Format:
235x285 mm

1/1 side  11.000,-

ANNONCEPRISER:

Oddesundvej 1  ·  6715 Esbjerg N  ·  T.  +45 76 10 11 56
www.stibocomplete.com

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.

Vi beskæftiger os 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.

UDGIVER
MCTC – Landsforeningen for motorcykler
Markvangen 6, 8260 Viby J
Tlf.: +45 8611 6200
info@mctc.dk
mctc.dk

Tryk
Stibo Complete

Annoncesalg
Stibo Complete Mediaservice
Flemming Iversen
fliv@stibo.com
Oddesundvej 1 · 6715 Esbjerg N
T. +45 7610 1156
www.stibocomplete.com

ANNULLERING
Skriftlig annullering af annonceindrykning 
skal ske senest 5 dage før deadline.

MEDIEINFORMATION 2023

NUMMER ANNONCE DEADLINE UDGIVELSE
08 / 2022 15. november 05. december
01 / 2023 21. december uge 4
02 / 2023 3. februar uge 10
03 / 2023 10. marts uge 16
04 / 2023 12. maj uge 24
05 / 2023 30. juni uge 32
06 / 2023 18. august uge 38
07 / 2023 29. september uge 44
08 / 2023 1. november uge 49
MC-Guiden / 2023 13. januar uge 10

Udgivelser 2023



For trykfejl, forkerte størrelser etc. som annoncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes reduktion 
efter Stibo Complete Mediaservices skøn, der højst kan beløbe sig til annoncens indrykningspris.
Reklamationer skal være Stibo Complete Mediaservice i hænde senest 5 dage efter bladets udgivelse.
Indrykkes en annonce flere gange med samme fejl, uden at Stibo Complete Mediaservice modtager 
reklamation, ydes eventuel dekort kun for første indrykning.
Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for Stibo Complete Mediaservice eller magasinet for 
eventuelle følger af fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af de bestilte annoncer.

Oddesundvej 1  ·  6715 Esbjerg N  ·  T.  +45 76 10 11 56
www.stibocomplete.com

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. 
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udkommer til 

+38.000
betalende 
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udgivelser  
årligt

SoMe
med følgere på Face-
book, Instagram og 

YouTube

HØJ
gemmeværdi

kan også læses 

online
*MCTC-guide
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