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Annonceinfo 2018 Introduktion

Hotline til
et samfund i
forandring
”Vi skriver for læsere, der er intellektuelt
nysgerrige, internationalt interesserede,
som drives af lyst til innovation og elsker
at få stimuleret hjernen med ny viden.”

Mandag Morgens læsere er noget for sig selv. De er
nemlig bedre oplyst end alle andre og har bedre styr på
det der med fremtiden og perspektiverne på samfundsudviklingen. Vi skriver for læsere, der er intellektuelt
nysgerrige, internationalt interesserede, som drives af
lyst til innovation og elsker at få stimuleret hjernen med
ny viden. Det er de mest krævende og kræsne læsere,
man kan finde. Og gudskelov for det. Det er både et privilegie og en fantastisk professionel udfordring at levere,
hvad netop de kan bruge i deres dagligdag fyldt med
masser af tilbud om nyheder og informationer.
Hver udgave af magasinet Mandag Morgen indeholder
nu en ambitiøs specialrapport, som vi har kælet ekstra
meget for. Den er skrevet af Mandag Morgens stærke team
af fagjournalister som ved, hvad de har med at gøre. Ud
over specialrapporten byder hver uge på andre gennemarbejdede historier, som rammer både den aktuelle dagsorden og giver tankevækkende smagsprøver på fremtiden.
Vi dyrker kvalitetsjournalistik, ordentlighed og en konstruktiv, løsningsorienteret tilgang til stoffet. Vi søger
mere efter muligheder end trusler. Mere efter nuancer
og forklaringer end skarpvinkling og forenklinger. Vi
vil først og fremmest gerne bidrage til at understøtte en
klog og veloplyst samfundsdebat.
Mandag Morgen er i dag andet og mere end et ugentligt magasin. Det er også en dynamisk webside –
www.mm.dk – til alle digitale platforme som dagligt opdateres med blogindlæg, aktuelle historier, nye elementer til MM-videnbanken og vores samling af special
designede MM-nyhedsgrafikker.

Lisbeth Knudsen
Ansv. chefredaktør

Om Mandag Morgen
• 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 management, offentlig forvaltning, statskundskab, sociologi, antropologi 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
• 67.000 brugere, 165.000 sidevisninger og 101.000 besøg om
måneden.
• Ugebrevet trykkes i 3.000 eksemplarer og læses af
omtrent 30.000 beslutningstagere digitalt.

• Mandag Morgen henvender sig til den gruppe af nøglepersoner, der har en stærk ambition på egne og samfundets vegne
og derfor søger nye løsninger på morgendagens udfordringer.

16 %

Mediets troværdighed
Meget høj troværdighed

14 %

• Det afgørende er ikke, hvilken sektor, målgruppens repræ-	

sentanter befinder sig i, men deres mindset. Målgruppen
Meget høj/ høj skal
Neutral
dermed opfattes som nytænkende og innovative katalysa
torer med en fælles ambition om proaktivt at omstille sig
til morgendagens vilkår. Det er hermed den ”innovative klas
se, Mandag Morgen bliver eksponent og talerør for.

86 %
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Annonceinfo 2018 Medier
mm.dk
mm.dk er husets primære digitale platform, hvor kunderne har adgang til Mandag Morgens artikler, ugebreve, rapporter, særpublikationer, blogs og debatindlæg.
Til den digitale platform følger Mandag Morgens nyhedsbrev “MM Brief ”, som leverer et overblik over nyt
indhold på mm.dk samt løbende information om nye
tiltag og produktioner fra huset. MM Brief udsendes
tregange om ugen – mandag, torsdag og søndag samt
særudsendelser.

Ugebrevet
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 artikler 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 forskningsog
uddannelsesmiljøer. Det udsendes på tryk hver mandag og kan hentes som digitalt magasin af samtlige
brugere med onlineadgang.

Særudgivelser
Mandag Morgen udgiver løbende rapporter, debatoplæg og tematiske særtillæg til ugebrevet, hvor man går i
dybden med aktuelle dagsordener. De er et oplagt sted
at ramme en særlig, afgrænset målgruppe. Særudgivelserne udsendes typisk på tryk sammen med printversionen af ugebrevet og som pdftillæg til den digitale udgave. Herudover uddeles de i forbindelse med
konferencer og andre MM events. Alle særudgivelser
promoveres i MM Brief og på hjemmesiden, hvor de
som udgangspunkt kan hentes frit. Året har budt på
særudgivelser om det tyske forbundsvalg, robotter og
kunstig intelligens, om danmarks digitale vækstpotentiale og om tendenser, der tegner fremtidens danske
velfærd.

Next
MM Next er et nyt nichemedie, der beskriver og analyserer, hvordan digital teknologi forandrer spillereglerne i samfundet, i politik og i business. Vi har fokus
på forandringer og muligheder og dermed i høj grad
på fremtiden.
Gennem nyheder, reportager, interviews og analyser
hjælper MM Next virksomhedsledere og andre interessenter med at forstå, hvordan og hvorfor det globale
landskab, de opererer i, konstant skifter, og hvordan de
kan tilpasse forretningsmodeller, prioriteringer og mål
for at udnytte de nye muligheder og undgå uventede
trusler.
MM Next fortæller om det nyeste indenfor 3D-print, AI,
robotter, selvkørende biler, droner, blockchain, virtual
og augmented reality. Vi tager primært det lidt større
perspektiv, og beskriver teknologiens konsekvenser for
udviklingen på den lange bane - i business, i det offentlige, i kulturen, i politik og på det personlige plan.

TjekDet
Ofte findes der ikke kun én udlægning eller ét entydigt
svar på forskellige problemstillinger. Det kan med andre ord være svært at skulle konkludere, om et udsagn
er ’sandt eller falsk’. Og medierne medvirker til den
sort/hvide forenkling og forsimpling af debatten. Vi vil
gerne gøre opmærksom på, at tingene sjældent er så
simple, som de bliver fremlagt. Disciplinen “faktatjek”
er således ikke kun en ”rigtigt eller forkert ”-disciplin.
Det kan også handle om at give nuancerne.
Derfor har Mandag Morgen Danmark lanceret initiativet TjekDet. Vi tager en beslutningstagers eller samfundsdebattørs påstand på ordet. Vi tjekker en oplysning, der vedholdende cirkulerer i den offentlige debat.
Ikke mindst på de sociale medier. Vi har skabt et samlende univers, hvor vi ikke alene bringer egne faktatjek,
men også anbefaler andre indenlandske og udenlandske kilders tjek af påstande. Ligesom vi skriver eller anbefaler artikler, der analyserer og sætter den offentlige
debat i større perspektiv.

Handelsbetingelser Annonceinfo 2018
Betaling

Alle priser er ekskl. moms. Ordrer faktureres umiddelbart 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 på
regnes 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 ekstraydelser
som korrektur, opdatering af materiale eller tilsendelse
af medier.
Årsaftaler (abonnementer) er kontinuerlige og fakture
res forud. Årsaftaler gentegnes ved periodens/indholdets udløb. Årsaftaler kan opsiges indtil 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 annoncer
i rotation.
Såfremt tekniske forhold nødvendiggør det, forbeholder 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 nedbrud, 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. 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 annoncer, 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 indholdet 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 bru
gere eller mediet er ikke tilladt.
Enhver annonce, som kan forveksles med redaktionelt
indhold, skal øverst markeres tydeligt med ordet ’annonce’. Annoncer på samme baggrundsfarve 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 overensstemmelse
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/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 publiceringsdag.
Pr. 1. januar 2018. Der tages forbehold for ændringer.
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