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annonceinfo 2018  Introduktion

  
Om Altinget

∆ Samtlige folketingsmedlemmer, ministre
 og departementschefer abonnerer

Δ Beskæftiger 40 journalister – i alt 150 medarbejdere
Δ Blandt de mest citerede politiske medier i Danmark
Δ Christiansborgs største redaktion, foruden
 korrespondenter i Bruxelles og Stockholm

∆ Udkommer også fra Riksdagen i Sverige (Altinget.se)
Δ Står bag testen Kend din Kandidat, som ved sidste valg
 blev taget af 750.000 vælgere og var en vigtig magtfaktor

Δ Nye områder: TV, netværksgrupper og podcasts
Δ Betragtes blandt abonnenterne som deres foretrukne
 og mest troværdige nyhedskilde.

Tilliden til medier og politikere er i bund, hører vi igen og 
igen. Måske fordi den politiske samtale bliver stadig mere 
polariseret - aviserne maler sig længere og længere op i 
hvert deres hjørne, og sociale medier giver mest plads til 
dem, der råber højest.

På Altinget forsøger at vi at gå i den modsatte retning. Vi 
vægter substans over personkonflikter, overblik over 
nyhedsræs, og vi insisterer på at dække dansk og 
europæisk politik med et neutralt udgangspunkt, hvor 
man altid loyalt refererer modpartens argument og giver 
plads til forskellige synspunkter. 

Lidt flot sagt har vi en ambition om at blive det vigtigste 
forum for den demokratiske samtale i Danmark. 

Og noget tyder på, at der er mange, der længes efter 
netop den form for journalistik. Antallet af abonnenter på 
vores 21 nicheportaler vokser støt, og igen i 2017 har vi 
mere end fordoblet trafikken på den åbne del af Altinget. 
I ugen op til kommunalvalget brugte danskerne os så me-
get, at vi var blandt de 10 største hjemmesider i landet. 

Vokseværk er et mildt ord for den udvikling, vi har været 
igennem på Altinget det seneste år. Vi er blandt de få 
medier i Danmark, hvor antallet af medarbejdere stiger: 
Altinget er for længst Danmarks største politiske medie 
med mere end 30 journalistiske medarbejdere. Vi har 
lanceret et politisk månedsmagasin på print, og vi er gået 
i luften med den første af en stribe politiske podcast. 

Samlet set betyder det, at Altinget rammer både dybt 
og bredt. Vores annoncemiljø er samtidig langt mindre 
kaotisk end på de fleste klassiske nyhedssider - for os er 
det et spørgsmål om troværdighed. Jeg håber, du også 
får lyst til at aflevere dine budskaber via Altinget! 

Jakob Nielsen
Ansv. chefredaktør

”Altinget rammer både dybt og bredt. Vores 
annoncemiljø er samtidig langt mindre kaotisk 
end på de fleste klassiske nyhedssider - for os 

er det et spørgsmål om troværdighed.”

Danmarks største  

politiske medie



   

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
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10% Region Syddanmark

9% Region Sjælland
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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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6 % Region Sjælland
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8 % 900.0001.000.000

11 % 800.000899.999

6 % 700.000799.999

5 % 600.000699.999

6 % 500.000599.999

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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Om brugerne

∆ 664.000 brugere, 3.205.000 sidevisninger  
 og 1.317.000 besøg om måneden

Δ Størstedelen er interesserede i Altingets annoncer
 og finder dem relevante

Δ Rekordmange vil anbefale Altinget til andre
 og finder mediet troværdigt

Δ 52 % kvinder
Δ To ud af fem har ansvar for rekruttering
Δ 31 % er mellem 30 og 44 år
Δ Hver tredje har ansvar for indkøb
Δ 54 % af abonnenter læser Altinget hver dag.

GeografiBopæl(Behold fra sidste år)
JobfunktionBrugere har ledelsesansvar

AnsættelseBred repræsentation
(Behold fra sidste år))

5 %

50 %
43 %

2 %

Selvstændig
Leder

Lønmodtager
Andet

5 % andet
 2 % selvstændig

43 % leder

50 % lønmodtager

Arbedsgiverbetaling
Læses på arbejdspladsen

Økonomi
Husstandsindkomst over middel
(Behold fra sidste år)

Mediets troværdighed
Meget høj 
troværdighed

3 %

97 %

ArbejdsgiverAndet

13 %

87 %

Meget høj/ højNeutral

MEDIETS TROVÆRDIGHED

Meget høj anerkendelse

13 % neutral

87 % meget høj/høj

JOBFUNKTION

Brugere har ledelsesansvar

GEOGRAFI

Bopæl i hele Danmark
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Arbedsgiverbetaling

Læses på arbejdspladsen
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Husstandsindkomst over middel

(Behold fra sidste år)

Mediets troværdighed

Meget høj 

troværdighed

3 %

97 %

Arbejdsgiver

Andet

13 %

87 %

Meget høj/ høj
Neutral

3 % privat

BETALT ABONNEMENT

Besøges i arbejdssammmenhæng

97 % arbejde
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ƒforsyning

ƒdigital

annonceinfo 2018  Medier

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.

ª.dk

ƒarbejdsmarked

ƒcivilsamfund

ƒeu

ƒby og bolig

ƒembedsværk

ƒforskning

ƒchristiansborg

ƒenergi og klima

ƒmagasin

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

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

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.

Dagsordenssættende magasin, der går i dybden med portrætter,
indsigt og analyse. Altinget: magasin udkommer hver måned.

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.

ƒsocial

ƒuddannelse

ƒkommunal

ƒmiljø

ƒsundhed

ƒudvikling

ƒkultur

ƒtransport

Altinget udsender hver dag  året rundt et gratis nyhedsbrev til 70.000 danskere med de vigtigste nyheder om dansk politik.

ƒfødevarer
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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 2018. Der tages forbehold for ændringer. 
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