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samarbejde mellem MinVenKatten og KatteMagasinet

TEKNISKE INFORMATIONER:

Bladformat: 297 x 210 mm 
Satsformat: 254 x 182 mm 
Trykmetode: Offset 
Raster : Max. 60 linier 
Papirkvalitet: 115 g. gloss 
Oplag: 1.400 stk. 

Distribution: Post Danmark

Udgiver :
MinVenKatten • Søvejen 1 • 6500 Vojens • Tlf. 4240 6120 • info@minvenkatten.dk
Felis Danica • formand@felisdanica.dk

“Bid jer fast” 
med en annonce

Målgruppen er kæledyrsejere 
som har en eller flere huskatte 
og/eller racekatte.

Alsidigt indhold med faglige artikler, 
portræt af racekat, livets gang på in-
ternaterne, historier om de herreløse 
killinger/katte og meget mere. 

Et katteblad for hele familien, som i gen-
nemsnit læses af 3-4 personer. Vi kom-
mer rundt om alle katte, lige fra huskatte 
til racekatte. 

Magasinet udkommer 
4 gange årligt. Ultimo 
i februar, maj, august 
og november.

Og så til det “tørre”: 
På bagsiden kan I se formater, priser samt 
de gode rabatter ved en årsaftale. 

Bladet udkommer til alle medlemmer af 
MinVenKatten samt medlemmer af de 4 
racekatte klubber som får det trykte blad.

Større oplag - flere 
sider, ialt 40 sider.

KatteMagasinet

MinVenKatten
DYREVÆRN FOR KATTEVend bladet og læs bl.a. om: Årskalender og jule skrabekalender er klar

Katten Balou er filmstjerne • Hyggelig katteudstilling trods corona • Tak for jeres støtte
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Huskat er fi lmstjerneHuskat er fi lmstjerne

Nr. 4 2020

Balou er med i julefi lm

Hobby katteudstilling i Odense
Hobby katteudstilling i Odense

En hyggelig dag trods corona restriktioner

KatteMagasinet
Vend bladet og læs om Ragdoll katten - ”den godmodige slaskedukke”, og om de overvejelser, en opdrætter gør sig 
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FORMATER OG PRISER

Alle priser er excl. moms og pr. indrykning. 

Priserne for årsaftale er gældende ved indrykning 
i 4 udgivelser.

Tryk til kant 3 mm bleed. 
Ingen ekstraomkostninger ved tryk til kant.

Materiale: 
Højopløselig pdf-fil, billedformater som f.eks. psd, eps, 
tif, jpg mm. Elektronisk materiale modtages på: 
mail: info@minvenkatten.dk, wetransfer og lign.

Bagsiden   2.700,- 2.295,-
297 x 210

1/1 side   1.430,- 1.210,-
254 x 182 (satsformat) eller
297 x 210 (tryk til kant)

1/2 side 250 x 89 122 x 182 790,- 670,- 
Satsformat (se skema) eller 
144 x 210 (tryk til kant)

1/3 side 250 x 57 80 x 182 580,- 490,- 

1/4 side 125 x 60 60 x 182 345,- 290,-

Formater      Helside   Helside
højde x bredde (mm)    Højformat     Tværformat    4-farvet   årsaftale

Afleveringsfrister for materiale 2020:

Hanne Jørgensen • Søvejen 1 • 6500  Vojens • Tlf. 4240 6120
www.minvenkatten.dk • info@minvenkatten.dk

01 2021 25. februar 1. februar
02 2021 28. maj 3. maj
03 2021 27. august 2. august
04 2021 27. november 2. november 

Bladnummer Udgivelsestidspunkt Materialedato (reproklart)

KONTAKT:

MinVenKatten
DYREVÆRN FOR KATTE


