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”Vi skriver for dem, der gerne vil 
udfordre de præmisser og de hævd-

vundne holdninger, som sam-
fundet hidtil har bygget på. Det 

afgørende er ikke, hvilken sektor, 
privat eller offentlig, målgruppens 

repræsentanter befinder sig i".

Frontløbernes 
specialmedie

Om MANDAG MORGEN

Annonceinfo 2017 Introduktion

Nyhedsstrømmen er der bare hele tiden. Kører ind 
konstant i vores mobiltelefoner, tablets, pc’er eller tv 
og radio. Vi opdaterer os selv flere gange om dagen, 
når der lige er et øjebliks ventetid, eller noget stort er 
ved at ske. Næst efter at arbejde og sove er det, vi bru-
ger mest tid på, faktisk medier.

Vi dynges til hver dag af kriser, konflikter, ulykker, be-
kymringer – ja ligefrem katastrofer. Det er nyhedsme-
diernes DNA at give os de negative historier. Det, der 
går galt. Eller rettere det, der måske, måske ikke kunne 
gå galt. Nyheder handler om nuet, men ser ikke altid 
den underliggende tendens eller det langsigtede per-
spektiv.

Mandag Morgen er beslutningstagernes og front-
løbernes specialmedie. Vi er til for dem, der vil have 
indflydelse, og som er optaget af forandringer. Vores 
målgruppe er nytænkende og innovative katalysatorer 
med en fælles ambition om proaktivt at omstille sig til 
morgendagens vilkår. Vi skriver for dem, der gerne vil 
udfordre de præmisser og de hævdvundne holdninger, 
som samfundet hidtil har bygget på. 

Det afgørende er ikke, hvilken sektor, privat eller of-
fentlig, målgruppens repræsentanter befinder sig i. Ka-
rakteristisk for Mandag Morgens læsere er et mindset 
præget af nysgerrighed, forandringsvilje og stort en-
gagement i samfundet. En mere spændende og kræ-
vende målgruppe at skrive for og være i godt selskab 
med findes jo ikke.

Lisbeth Knudsen
Chefredaktør og direktør

¬ Mandag Morgen leverer i sit ugebrev regelmæssige analyser 
til en bred kreds af beslutningstagere i Danmark. 

¬ Herudover udvikles publikationer, events og netværk inden 
for temaer som bæredygtighed, vækst og velfærd rettet 
mod danske, nordiske og globale beslutningstagere.

¬ Mandag Morgens medarbejdere er fortrinsvis eksperter og 
akademikere med baggrund inden for business manage-
ment, offentlig forvaltning, statskundskab, sociologi, antro-
pologi og journalistik. De samarbejder på tværs af selskaber 
og afdelinger – og med en bred kreds af relevante eksterne 
aktører og institutioner, nationalt og internationalt.
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Om brugerne
¬ Mandag Morgen henvender sig til den gruppe af nøgleperso-
ner, der har en stærk ambition på egne og samfundets vegne 
og derfor søger nye løsninger på morgendagens udfordringer.

¬ Den primære målgruppe skal dermed opfattes som ny-
tænkende og innovative katalysatorer med en fælles ambi-
tion om proaktivt at omstille sig til morgendagens vilkår.

¬ Mandag Morgen har tidligere beskrevet dem som samfundets 
”innovative klasse”. Det er især dem, Mandag Morgen skal være 
eksponent og talerør for – og dermed udfordre de præmisser 
og hævdvundne holdninger, samfundet hidtil har bygget på.

¬ Det afgørende er ikke, hvilken sektor, målgruppens repræ-
sentanter befinder sig i, men deres mindset.

Uddannelse
• Professionsskoler
• Universiteter/forskningscentre
• Handelshøjskoler
• Handelsskoler
• Gymnasier
• Folkeskoler
• Rektorer
• Professorer
• Skoleledere
• Dekaner
• Forskere
• Direktører
• Studerende

Privat sektor
• Revision og rådgivning
• Advokatfirmaer
• Reklame- og kommunikationsbureauer
• Arkitekt- og designfirmaer
• Rådgivende ingeniører
• Banker og forsikringsselskaber
• Medier
• Adm. direktører
• Bestyrelsesformænd
• Advokater
• Chefkonsulenter
• Pressechefer, journalister
• Arkitekter
• Økonomi- og salgsdirektører

Regioner/kommuner
• Regioner
• Kommuner
• Sundhedssektor
• Ældre- og plejesektor
• Direktører
• Sygehusdirektører
• Kommunaldirektører
• Socialdirektører
• Udviklingschefer
• Borgmestre
• Regionsformænd
• Afdelings- og kontorchefer
• Jobcenterchefer
• Institutionsledere
• Politimestre

Stat
• Folketinget
• Politiske partier
• Ministerier
• Ambassader
• Styrelser/direktorater
• Forsvaret
• Ministre/MF'er/MEP'er
• Departementschefer
• Afdelingschefer
• Ambassadører
• Kontorchefer
• Vismænd
• Officerer

Interesseorganisationer
• Arbejdsgiverorganisationer
• Branchesammenslutninger
• Fagforeninger
• NGO’er
• Generalsekretærer
• Sekretariatschefer
• Sektorformænd
• Arbejdsgiverformænd
• Fagforeningsformænd
• Cheføkonomer
• Konsulenter
• Direktører
• Afdelingsformænd
• Underdirektører
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Ugebrevet

mm.dk

Brief

særudgivelser

Ugebrevet Mandag Morgen er et eksklusivt magasin, 
hvor journalistikken og de grafiske detaljer har en 
særlig kvalitet og dybde. Det retter sig mod samfun-
dets beslutningstagere i både den private og offentlige 
sektor med dybdegående og veldokumenterede artik-
ler om nationale og globale udfordringer. Hvor andre 
ser trusler og konflikter, fokuserer vi på muligheder og 
innovative løsninger. Vi går op imod den hurtige ny-
hedsstrøm og foretrækker perspektivet. Det gør Uge-
brevet Mandag Morgen populært også i forsknings- og 
uddannelsesmiljøer. Det udsendes hver mandag i ca. 
3.000 trykte eksemplarer og som digitalt magasin for 
godt 30.000 brugere med onlineadgang.

mm.dk er husets digitale platform, hvor kunderne har 
adgang til alle Mandag Morgens artikler, ugebreve, 
rapporter, særpublikationer, blogs og debatindlæg. 
Her findes også MM’s videnbank, hvor data fra egne 
og eksterne produktioner samles i en lettilgængelig 
form, ligesom man finder  særlige tiltag som “Viden-
bank om Integration” og faktatjektjenesten “TjekDet”, 
der er lanceret i efteråret 2016. mm.dk blev i oktober 
2016 besøgt  125.835 gange af  103.290 brugere med i 
alt 175.078 sidevisninger.

MM Brief er Mandag Morgens nyhedsbrev, som leve-
rer et overblik over nyt indhold på mm.dk samt løben-
de info om nye tiltag og produktioner fra huset. MM 
Brief udsendes tre-fire gange om ugen – mandag, torsdag 
og søndag samt særudsendelser – til både betalende 
abonnenter og gratisbrugere – i alt 24.000 modtagere. 
MM Brief  havde i oktober 2016  en åbningsrate på 
31,2 %.

Mandag Morgen udgiver løbende rapporter, debat-
oplæg og tematiske særtillæg til ugebrevet, hvor man 
går i dybden med aktuelle dagsordener. De er et oplagt 
sted at ramme en særlig, afgrænset målgruppe. Sær-
udgivelserne udsendes typisk på  tryk sammen med 
printversionen af ugebrevet og som pdf-tillæg til den 
digitale udgave. Herudover  uddeles de i forbindelse 
med konferencer og andre MM-events.  Alle særud-
givelser  promoveres  i MM Brief og på hjemmesiden, 
hvor de som udgangspunkt  kan hentes frit. Efteråret 
2016 har budt på særudgivelser om robotter og kunstig 
intelligens, om danmarks digitale vækstpotentiale og 
om tendenser, der tegner fremtidens danske velfærd.

Mandag Morgen er en unik kombination af et dansk og internationalt orienteret innovationshus. En redaktion, en 
tænketank, en videnbank og et kreativt formidlingsteam – alt sammen samlet under innovationshusets paraply. Man-
dag Morgen hjælper beslutningstagere med at forstå de udfordringer, deres virksomhed eller organisation og samfun-
det som helhed står over for, og med at udvikle og formidle nye innovative løsninger.

Mandag Morgen leverer uafhængige og fremsynede svar på spørgsmål som:

Hvordan skaber vi vækst, jobs og innovation i den digitale fremtid, og hvad er det for kompetencer, der skal til?
Hvordan udvikler vi vores velfærdssamfund og vores sundhedsvæsen, så det svarer til det moderne menneskes behov, 
og så vi udnytter de teknologiske muligheder bedst muligt?

Hvordan styrker vi demokrati og sammenhængskraft lokalt, nationalt og internationalt? Politisk lederskab på alle 
niveauer er mere nødvendigt end nogensinde, og borgerne vil tages med på råd.

Hvordan sætter vi turbo på den grønne omstilling? Vi er specialister i at hjælpe med at omsætte FN's 17 verdensmål 
til handling og skabe effektfulde løsninger på de klimamæssige udfordringer.

Disse og mange andre væsentlige spørgsmål er udgangspunktet for de analyser, vi bringer i vores magasin 
Mandag Morgen og her på vores website. Her leverer vi også inspiration til mange af de projekter, som vores 
projekt- og udviklingsafdelinger gennemfører.



Betaling
Alle priser er ekskl. moms. Ordrer faktureres umiddel-
bart efter aftalens indgåelse. Fakturering sker elektro-
nisk via e-mail eller EAN. Betalingsfrist er netto kon-
tant 8 dage. 

Overskrides betalingsfristen, udsendes rykker til 100 kr. 
pr. stk. Er beløbet ikke betalt efter første rykker på-
regnes rentetillæg på 2 % pr. påbegyndt måned, og 
NICHEHUSET forbeholder sig ret til at standse pub-
licering 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 opkræ-
ve ekspeditionsgebyr i forbindelse med ekstraydelser 
som korrektur, opdatering af materiale eller tilsendelse 
af medier. 

Årsaftaler (abonnementer) er kontinuerlige og fakture-
res forud. Årsaftaler gentegnes ved periodens/indhol-
dets udløb. Årsaftaler kan opsiges indtil 30 dage inden 
fornyelse. Evt. introduktionsrabat bortfalder automa-
tisk ved fornyelse. 

Der tages forbehold for ændringer i priser og produk-
ter. 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 pla-
cering og beregnes efter sin endelige placering – dog 
aldrig dyrere end bestilt. 

NICHEHUSET forbeholder sig ret til at vise annoncer 
i rotation. 

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

NICHEHUSET kan ikke drages til ansvar for force ma-
jeure, herunder – men ikke begrænset – mediets ned-
brud, manglende udgivelse, konkurs eller lukning. Der 
ydes ikke erstatning ved force majeure. 

Markedsføring
Ved ordre accepterer kunden at modtage henvendelser 
pr. e-mail, brev og telefon om relevante produkter fra 
NICHEHUSET og mediet. Nyhedsbreve 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. NICHE-
HUSET 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 annon-
cer, der strider imod mediets retningslinjer, etiske ko-
deks 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 indholdet af 
landingpage er i overensstemmelse med gældende love 
og regler. NICHEHUSET og mediet er derfor uden an-
svar for annoncers indhold samt indhold af landing-
page. 

Placering af cookies eller indsamling af data om bru-
gere eller mediet er ikke tilladt. 

Enhver annonce, som kan forveksles med redaktionelt 
indhold, skal øverst markeres tydeligt med ordet 'an-
nonce'. Annoncer på samme baggrundsfarve som me-
diets 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 overensstemmelse 
med kundens angivelser. Det gælder også materiale, 
der ikke er leveret i overensstemmelse med NICHE-
HUSETs tekniske specifikationer, eller hvis materiale-
frist overskrides. 

Ved trykfejl eller forkert format/publiceringsperiode, 
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 publicerings-
dag.

Pr. 1. januar 2017. Der tages forbehold for ændringer. 
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