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Altinget har det seneste år mere end fordoblet tra-
fikken på alle parametre: brugere, besøg, sidevis-
ninger og modtagere.

Og vi arbejder hver dag stålsat på at nå nye abon-
nenter, nye brugere. Altinget udkommer i 18. år-
gang og har placeret sig som et anerkendt, trovær-
digt og ofte citeret mediebrand inden for politisk 
journalistik til landets vigtigste beslutningstagere 
og meningsdannere.

Vi glædes over, at også annoncørerne strømmer til 
 – både offentlige, organisationer og virksomheder. 

Flere og flere forstår at sætte en politisk dags-
orden ved at annoncere på Altinget som en vigtig 
del af deres public affairs-indsats, ligesom nu de 
fleste HR-folk i organisationerne og i det offentlige 
annoncerer deres stillinger på Altinget. Vi har på 
det seneste forædlet vores annonceprodukter og 
udvikler dem stadig, så vores annoncører – både 
nye og tilbagevendende – oplever større og mere 
relevant synlighed over for de rigtige. Vi tilbyder 
eksponering både i bredden og i dybden – dvs. til 
det politiske Danmark og/eller til de få inden for en 
bestemt niche.

Digitale medier er ikke noget, der sker engang. Det 
er i allerhøjeste grad nutiden. Digital annoncering 
er godt på vej til at slå tv-reklamer, både i det store 
udland og herhjemme.

Jeg håber at se jeres annoncer og budskaber i 
spalterne på Danmarks største politiske medie. 

Rasmus Nielsen
Ansvarshavende chefredaktør

”De fleste HR-folk i  
organisationerne og i det 

offentlige annoncerer deres 
stillinger på Altinget”.

Sæt dagsordenen
                med

Om Altinget
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∆ Samtlige folketingsmedlemmer, ministre 
og departementschefer abonnerer 
∆ Beskæftiger 25 journalister – i alt 100 medarbejdere 
∆ Blandt de mest citerede politiske medier i Danmark
∆ Christiansborgs største redaktion, foruden 
 korrespondenter i Bruxelles og Stockholm

∆ Udkommer også fra Riksdagen i Sverige (Altinget.se) 
∆ Står bag testen Kend din Kandidat, som ved sidste valg 

blev taget af 2,5 mio. vælgere og blev en vigtig magtfaktor
∆ Nye områder: TV, netværksgrupper og konferencer
∆ Betragtes blandt abonnenterne som deres foretrukne 

og mest troværdige nyhedskilde.
  

   

ª kalder vi gerne arenaen for den pro-
fessionelt politisk interesserede. Hvad enten det 
er inden for sundhed, miljø, uddannelse, em-
bedsværk, EU eller en anden af de i alt mere end 
20 forskellige udgivelser, der dybt og komplet 
rammer alle med interesse i ét bestemt politisk 
område.

Hos os mødes ministre, folketingsmedlemmer og 
ledende embedsmænd med organisationsrepræ-
sentanter, virksomhedsledere og lobbyister i den 
smeltedigel, en politisk kampplads om regler og 
bevillinger altid vil være.
 
Altinget har klar synlighed og betydning blandt 
stort set alle beslutningstagere i Danmark. At 
Altinget i sin journalistiske dækning er uvildig og 
bredt politisk respekteret, bør tages med selv-
følgelighed.

Vi har 15 år på bagen som den nu største private 
redaktion på Christiansborg. Vi har de senere år - 
og i særlig grad i 2014 - oplevet en stærkt voks-
ende interesse for at annoncere. Det gælder især 
jobannoncer og annoncer i vores grundige 
og flotte trykte magasin.

Jeg forventer, at 2015 er et nyt år med kraftig 
vækst i vores annoncer, hvor endnu flere af vores 
abonnenter og læsere i det danske samfund får 
øjnene op for Altinget som annoncemedie. 

Rasmus Nielsen
Ansvarshavende chefredaktør

”Jeg forventer, at 
2015 er et nyt år 

med kraftig vækst 
i vores annoncer.”

Arena  
 Annoncer

Om Altinget
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¬ Samtlige folketingsmedlemmer, ministre 
og departementschefer abonnerer 

¬ Åbnede i 2014 svenske Altinget.se
¬ Blandt de mest citerede politiske medier i Danmark
¬ Christiansborgs største redaktion, foruden 
 korrespondenter i Bruxelles og Washington

¬ Beskæftiger 22 journalister 
¬ Står bag testen Kend din Kandidat, som ved sidste valg 

blev taget af 2,5 mio. vælgere
¬ Udgiver i 2015 også web-tv
¬ Betragtes blandt abonnenter som deres foretrukne 

og mest troværdige nyhedskilde
  



   

UDDANNELSE 
Højt niveau 

ARBEJDSSTED 
Mange tæt på Slotsholmen 

HUSSTANDSINDKOMST 
Over middel 

JOBFUNKTION 
Brugere har ledelsesansvar

BOPÆL 
Flest i hovedstadsområdet 

ANSÆTTELSE 
Bred repræsentation 

76% lang videregående

17% mellemlang videregående

1% kortere videregående

6% øvrige

8% 900.000-1.000.000

8% under 500.000 

11% 800.000-899.99937% over 1.000.000

6% 700.000-799.999

6% 500.000-599.99919% ikke besvaret

5% 600.000-699.999 

60% Region Hovedstaden

11% Region Midtjylland

9% Region Syddanmark

6% Region Sjælland

3% Region Nordjylland
1% øvrige

60% Region Hovedstaden

11% Region Midtjylland

9% Region Syddanmark

6% Region Sjælland

3% Region Nordjylland

57% øvrige

43% ledere

29% stat

17% region/kommune

13% virksomhed

3% øvrige

38% organisation
   

UDDANNELSE 
Højt niveau 

ARBEJDSSTED 
Mange tæt på Slotsholmen 

HUSSTANDSINDKOMST 
Over middel 

JOBFUNKTION 
Brugere har ledelsesansvar

BOPÆL 
Flest i hovedstadsområdet 

ANSÆTTELSE 
Bred repræsentation 

77% lang videregående

14% mellemlang videregående

2% kortere videregående

7% øvrige

9% 900.000-1.000.000

11% under 500.000 

9% 800.000-899.99931% over 1.000.000

6% 700.000-799.999

4% 500.000-599.99922% ikke besvaret

8% 600.000-699.999 

68% Region Hovedstaden

9% Region Midtjylland

10% Region Syddanmark

9% Region Sjælland

3% Region Nordjylland

1% øvrige

71% Region Hovedstaden

9% Region Midtjylland

11% Region Syddanmark

6% Region Sjælland

3% Region Nordjylland

60% øvrige

40% ledere

29% stat

17% region/kommune

13% virksomhed

3% øvrige

38% organisation

Om brugerne

¬ 300.000 brugere,  600.000 besøg, 1.500.000 
sidevisninger og 70.000 modtagere om måneden

¬ Størstedelen er interesserede i Altingets annoncer 
og finder dem relevante

¬ Rekordmange vil anbefale Altinget til andre 
og finder mediet troværdigt

¬ 50% kvinder
¬ To ud af fem har ansvar for rekruttering
¬ 34% mellem 30 og 44 år 
¬ Hver tredje har ansvar for indkøb
¬ 10% har en personlig indkomst over 1.000.000
¬ Langt de fleste bruger Altinget i arbejdsregi
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Om brugerne

∆ 300.000 brugere,  600.000 besøg, 1.500.000 
 sidevisninger og 80.000 modtagere om måneden
∆ Størstedelen er interesserede i Altingets annoncer 

og finder dem relevante
∆ Rekordmange vil anbefale Altinget til andre 

og finder mediet troværdigt

∆ 52 % kvinder
∆ To ud af fem har ansvar for rekruttering
∆ 31 % er mellem 30 og 44 år 
∆ Hver tredje har ansvar for indkøb
∆ 54 % af abonnenter læser Altinget hver dag
∆ Langt de fleste bruger Altinget i arbejdsregi.
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76 % lang videregående

17 % mellemlang videregående

1 % kortere videregående

6 % øvrige

43 % ledere

57 % øvrige

29 % stat

17 % region/kommune

13 % virksomhed

3 % øvrige

38 % organisation

71 % Region Hovedstaden

9 % Region Midtjylland

11 % Region Syddanmark

6 % Region Sjælland

3 % Region Nordjylland

8 % 900.000-1.000.000

11 % 800.000-899.999

6 % 700.000-799.999

5 % 600.000-699.999

6 % 500.000-599.999

8 % under 500.000

37 % over 1.000.000

19 % ikke besvaret

60 % Region Hovedstaden

11 % Region Midtjylland

9 % Region Syddanmark

6 % Region Sjælland

1 % øvrige
3 % Region Nordjylland
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Dækker de politiske områder, der er med til at definere og sætte 
rammerne for mediernes vilkår og kulturlivet i det hele taget. 
Udkommer mandag, tirsdag og torsdag.

Dækker miljøpolitik i bred forstand og følger dansk og europæisk 
miljølovgivning. Udkommer alle hverdage.

Går i dybden med de politiske og faglige udfordringer på det 
sociale område i Danmark. Udkommer mandag, tirsdag 
og torsdag.

Dækker alle hjørner af sundhedspolitikken. Udkommer mandag, 
tirsdag, onsdag og fredag.

Henvender sig til politiske aktører og andre, der har en særlig 
interesse i transportpolitik. Udkommer mandag, onsdag 
og torsdag.

Følger og dækker de politikområder, som har betydning for og 
sætter rammerne for uddannelse af børn og unge. 
Udkommer mandag, tirsdag, og fredag.

Sætter med nyheder, baggrund, interviews, portrætter og 
analyser fokus på dansk udviklingspolitik. Udkommer mandag, 
tirsdag og torsdag.

Altinget står bag Danmarks politiske hotel, 
som ligger midt i Folkemødets Allinge på Bornholm.

Altingets fysiske arrangementer, f.eks. konferencer, uddannelser 
og netværksgrupper.

Dagsordenssættende magasin, der går i dybden med portrætter, 
indsigt og analyse. Udkommer tre gange årligt.
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Altinget udsender hver dag – året rundt – et gratis nyhedsbrev 
til 60.000 danskere med de vigtigste nyheder om dansk politik.

Henvender sig til arbejdsmarkedets parter. Udkommer mandag, 
tirsdag og fredag.

Dækker de politikområder, som sætter rammerne for de steder, 
hvor danskerne bor. Udkommer mandag, tirsdag og torsdag.

Borgen indefra – mediers, politikeres og nøgleaktørers fore-
trukne værktøj. Udkommer hver mandag.

Fokuserer på vilkårene for det danske civilsamfund. 
Udkommer mandag, tirsdag og torsdag.

Har fokus på de politiske rammevilkår for integration af ny 
teknologi i sundheds- og velfærdssektoren. Udkommer mandag, 
tirsdag og torsdag.

Sætter fokus på embedsstanden lige fra Slotsholmen over EU 
til kommuner og regioner. Udkommer mandag og torsdag.

Dækker dansk klima- og energipolitik, og der er også blik for  
den europæiske debat og lovgivning fra EU. Udkommer mandag, 
tirsdag, onsdag og torsdag.

Dækker gennem nyheder, analyser, baggrund og debat EU-politik 
set fra både Bruxelles og Christiansborg. Udkommer alle hverdage.

Leverer nyheder, debat og baggrund om dansk forskningspolitik. 
Udkommer mandag, tirsdag og torsdag.

Leverer nyheder, debat og baggrund om den danske 
forsyningssektor. Udkommer mandag, tirsdag og fredag.

Nyheder, debat og baggrund om nye fødevarepolitiske tiltag fra 
Christiansborg og EU. Udkommer mandag, tirsdag og fredag.

ƒkommunal

Beskæftiger sig med retspolitik i bred forstand, men med særligt 
fokus på myndigheder og aktører. Udkommer mandag, tirsdag
og torsdag.

Dykker ned i krydsfeltet mellem kommunerne og Christiansborg 
og sætter særligt fokus på den kommunale økonomi. Udkommer 
mandag, onsdag og fredag.

ª.dk

ƒarbejdsmarked

ƒcivilsamfund

ƒarena

ƒeu

ƒsocial

ƒfødevarer

ƒuddannelse

ƒby og bolig

ƒembedsværk

ƒmiljø

ƒforskning

ƒsundhed

ƒjustits

ƒudvikling

ƒchristiansborg

ƒkultur

ƒenergi og klima

ƒmagasin

ƒforsyning

ƒtransport

ƒdigital velfærd



Betaling
Alle priser er ekskl. moms. Ordrer faktureres umid-
delbart efter aftalens indgåelse. Fakturering sker 
elektronisk via e-mail eller EAN. Betalingsfrist er 
netto kontant 8 dage. 

Overskrides betalingsfristen, udsendes rykker til 
100 kr. pr. stk. Er beløbet ikke betalt efter første 
rykker påregnes rentetillæg på 2 % pr. påbegyndt 
måned, og NICHEHUSET forbeholder sig ret til at 
standse publicering uden yderligere varsel. Dette 
sker uden tab af ret til det fulde beløb og med 
sædvanlige rentetillæg, indtil betaling sker. 

Der pålægges administrationsgebyr på 399 kroner 
pr. ordre. NICHEHUSET forbeholder sig ret til at 
opkræve ekspeditionsgebyr i forbindelse med eks-
traydelser som korrektur, opdatering af materiale 
eller tilsendelse af medier. 

Årsaftaler (abonnementer) er kontinuerlige og 
faktureres forud. Årsaftaler gentegnes ved perio-
dens/indholdets udløb. Årsaftaler kan opsiges ind-
til 30 dage inden fornyelse. Evt. introduktionsrabat 
bortfalder automatisk ved fornyelse. 

Der tages forbehold for ændringer i priser og 
produkter. De til enhver tid gældende priser og 
produkter kan rekvireres hos NICHEHUSET. 

Der er ingen fortrydelsesret. 

Der ydes ingen bureaugodtgørelser.  

Forbehold
Såfremt en bestilt placering ikke kan leveres, 
placeres annoncen bedst muligt i forhold til den 
ønskede placering og beregnes efter sin endelige 
placering – dog aldrig dyrere end bestilt. 

NICHEHUSET forbeholder sig ret til at vise annon-
cer i rotation. 

Såfremt tekniske forhold nødvendiggør det, for-
beholder NICHEHUSET sig ret til at udskyde en 
annonce til senere publicering. 

NICHEHUSET kan ikke drages til ansvar for force 
majeure, herunder – men ikke begrænset – mediets 
nedbrud, manglende udgivelse, konkurs eller luk-
ning. Der ydes ikke erstatning ved force majeure. 
 

Markedsføring
Ved ordre accepterer kunden at modtage hen-
vendelser pr. e-mail, brev og telefon om relevante 
produkter fra NICHEHUSET og mediet. Nyheds-
breve kan til hver en tid frameldes ved at benytte 
linket i mailen eller ved at kontakte NICHEHUSET. 

NICHEHUSET forbeholder sig ret til i markeds-
føringsøjemed at bruge kunden som reference. 
NICHEHUSET har herunder ret til at vise kundens 
logo. 

NICHEHUSET og mediet videregiver ikke kundens 
oplysninger til tredjepart.  

Materiale
NICHEHUSET forbeholder sig ret til at afvise an-
noncer, der strider imod mediets retningslinjer, 
etiske kodeks eller imod landets gældende love 
 – også annoncer som i første omgang er blevet 
accepteret eller tidligere har været publiceret hos 
mediet. 

Kunden er ansvarlig for, at materialet og indhol-
det af landingpage er i overensstemmelse med 
gældende love og regler. NICHEHUSET og mediet 
er derfor uden ansvar for annoncers indhold samt 
indhold af landingpage. 

Placering af cookies eller indsamling af data om 
brugere eller mediet er ikke tilladt. 

Enhver annonce, som kan forveksles med redak-
tionelt indhold, skal øverst markeres tydeligt med 
ordet 'annonce'. Annoncer på samme baggrunds-
farve som mediets egen skal markeres med en 
tydelig streg rundtom. Mediets egen typografi må 
ikke benyttes. 

Reklamation
NICHEHUSET og mediet påtager sig ikke ansvar for 
fejl i annoncer, som er publiceret i overensstem-
melse med kundens angivelser. Det gælder også 
materiale, der ikke er leveret i overensstemmelse 
med NICHEHUSETs tekniske specifikationer, eller 
hvis materialefrist overskrides. 

Ved trykfejl eller forkert format/publicerings-
periode, som kunden ikke bærer ansvaret for, ydes 
en reduktion efter NICHEHUSETs skøn, der højst 
kan beløbe sig til ordrens pris. Reklamationer skal 
være NICHEHUSET i hænde senest tre hverdage 
efter første publiceringsdag.  
 

Pr. 1. januar 2017. Der tages forbehold for ændringer. 
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NICHEHUSET
Bredgade 23
1260 København K

Telefon 35 35 10 10
hej@nichehuset.dk
www.nichehuset.dk
 NICHEHUSET er annoncebureau for BtB-nichemedier

NICHEHUSET
Bredgade 23
1260 København K

Telefon 35 35 10 10
hej@nichehuset.dk
www.nichehuset.dk
 NICHEHUSET er annoncebureau for BtB-nichemedier


