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KARINA BERNLOW PÅ SVALBARD
Interview med en dansk børnefamilie,
der driver virksomhed med 10 ansatte
og 275 slædehunde tæt på Nordpolen

ZAKIYA AJMI
Interview med en anerkendt
dansk forfatter som Kulturministeriet
og Nordisk Råd har nomineret til
fornemme litteraturpriser i 2021

34

26

LIN UTZON PÅ MALLORCA
Interview med en kendt dansk
kunstner, der bor i et helt ekstra
ordinært hus

DENNIS CHRISTENSEN
Interview med et dansk
medlem af Jehovas Vidner
i Rusland, som sidder
fængslet for ”ekstremisme”

56
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VEJLEDNING OM DANSK PENSION
Hvad er værd at vide for danskere,
der modtager folkepension og før

METTE HOLM
Interview med en anerkendt
dansk Kina-ekspert, der kender

tidspension i udlandet?

FOTOREPORTAGE FRA
SOMMERSKOLEN 2021
Fortælling og billeder fra den

livet som udlandsdansker – som
studerende, som udstationeret
korrespondent og siden som
medfølgende hustru ved FN
i New York

eneste skoleinstitution i Danmark,
der er 100% fokuseret på danske
børn og unge i udlandet
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44

JURASEKTIONEN
Rådgivning i køb af bolig i Danmark,
de 6 regler knyttet til integrationskrav ved familiesammenføring
i Danmark, nyt om generhvervelse
af dansk statsborgerskab
samt danske corona forhold

December 2021 – udgives af Danes Worldwide

Juli 2021 – udgives af Danes Worldwide
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KNUD RASMUSSEN
En polarforsker i Canada
beretter om Den 5. Thule-

CLAUS BERMANN
flyttede til Rom i 1997: ”Jeg

JULESANG
Overblik over julens danske

HJEMMEDANSKERES BROK
Danskere i Kenya, Italien,

STOR HJEMMESIDE-TEST
Danes Worldwide anmelder

har aldrig set mine italienske
venner stangdrukne på den
der ... danske måde”

salmer, sange og pophits
– fra Ingemann til nutiden

Colombia, USA og UK kommen
terer på brokniveauet i Danmark

en række danske myndig
heders websites, der er
særlig relevante for udlands
danskere

ekspeditions historiske færd
fra Grønland over det
nordligste Canada og
Beringstrædet til Rusland
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DANES WORLDWIDES
MÆRKESAGER
Bestyrelsen evaluerer foreningens mærkesager og
generalsekretæren uddyber
sagen om udlandsdanskeres
(pt. manglende) adgang
til vaccine mod covid-19

36
EKSPERT VEJLEDER OM
INTERNATIONALE SKOLER
Skal I flytte til Danmark eller
et andet land og søger den
optimale skole til jeres barn?
Her er en grundig gennemgang
af vigtige overvejelser

April 2021 – udgives af Danes Worldwide
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December 2020 – udgives af Danes Worldwide

MAGASINET DANES

HVEM ER LÆSERNE?

LÆSEVENLIG E-VERSION

• Danske familier udstationeret af danske virksomheder
og organisationer.
• Danske familier med egen virksomhed og danske
medarbejdere i internationale virksomheder og
organisationer.
• Hjemvendte danske expats.
• DANES ligger i venteværelser i en lang række ambassader, konsulater, kirker, klubber og foreninger i udlandet
samt i virksomheder, ministerier, redaktioner mm. i
Danmark.

Sammen med hver trykte udgave lancerer vi en gratis
version på iPaper’s kvalitets e-reader.
Vi indsætter hyperlinks i samtlige annoncer, så læsere
med ét klik kan springe fra magasin direkte til annoncens
landingsside.
Eksempel: https://ipaper.ipapercms.dk/
DanesWorldwide/danes-2-2021

“Hele magasinet”: 25,8 %
“Næsten hele magasinet”: 34,4 %
“Cirka halvdelen af magasinet”: 15,1 %
“Under halvdelen af magasinet”: 5,5 %
“Skimmer kun magasinet”: 13,6 %
“Læser ikke magasinet”: 5,6 %
Kilde: Læserundersøgelse juli 2019 / 1.892 respondenter.

“HUSSTANDENS ÅRSINDTÆGT EFTER SKAT?”
Mere end 1 million kr.: 24 %
Mellem 500.000 og 1 million kr.: 23 %
Mellem 200.000 og 500.000 kr.: 16 %
Mindre end 200.000 kr.: 3 %
Ønsker ikke at oplyse: 34 %
Kilde: Læserundersøgelse juni 2016 / 1.091 respondenter.

MAGASINETS PROFIL
DANES udgives af foreningen Danes Worldwide, der gør
det lettere for danskere at bo og arbejde i udlandet og
flytte tilbage til Danmark.
Uddannede journalister og fotografer står bag langt
det meste indhold i hvert nummer. Her møder læserne
velskrevne portræt- og reportageartikler om internationale
danskere, baggrundsartikler om danske forhold set i
internationalt perspektiv samt forbrugerorienterede
artikler med nyttig inspiration til magasinets læsere,
der typisk rejser usædvanligt meget og stiller høje krav
om kvalitet. DANES bringer også sidste nyt fra Danes
Worldwide, klummer af anerkendte debattører samt
artikler fra udvalgte eksperter, der er specialiseret i at
vejlede netop internationale danskere.

TEKNISKE DATA
FREKVENS: 3 udgivelser hvert år.
OMFANG OG FARVER: 52 sider / 4+4
OPLAG: 5.200
FORMAT OG PAPIR: 210 x 275 mm / 200 gr. Arctic Matt
FSC (omslag med bogryg) / 115 gr. Multiart Matt FSC
(indhold).

DEADLINES MAGASINET DANES 2022
BLAD

BESTILLING

MATERIALE

PUBLICERING*

DANES 1

27. januar

10. februar

24. februar

DANES 2

12. maj

25. maj

09. juni

DANES 3

29. september

06. oktober

27. oktober

* Ca. 80% af læserne (Europa, Nordamerika, Mellemøsten og større byer i Asien)
modtager magasinet indenfor 10 dage efter publiceringsdato.
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Annoncemateriale Danes Worldwide

“LÆSER DU MAGASINET DANES?”
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Danes Worldwides magasin er det eneste i Danmark, der er specialiseret i internationale danskere. Det udkommer 3 gange
årligt på tryk samt i en læsevenlig onlineversion, som nærlæses af danskere i mindst 112 lande i alle verdenshjørner. Vi
bringer dit budskab helt ind i stuen og ind i de danske venteværelser i bl.a. New York, Berlin, Riyadh, Sao Paulo, Shanghai og
Capetown. Få direkte adgang til et eksklusivt publikum med helt særlig appetit på danske budskaber.

ANNONCEFORMAT OG PRISER
Annoncens format aftales inden bestillingsdeadline, hvorefter PDF mailes (uden skæremærker eller sort kant) i høj
opløsning (CMYK 300 dpi) til annonce@vendemus.dk. Alle priser er for reproklart materiale ekskl. moms.

2 annoncer: 7 %
3 annoncer: 14 %

1/1 SIDE
Til kant: 210 x 275 mm.
10.999 kr.

SIDE 2:
11.999 kr.

UDGIVER
Danes Worldwide
Købmagergade 67, 2.
1150 København K
+45 3332 0913 / danes.dk / danes@danes.dk

REDAKTØR
Øivind Holtermann
+45 2292 5191 / oivind@danes.dk
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RABAT PÅ FLERE ANNONCER INDEN FOR ET
KALENDERÅR:

ANSV. REDAKTØR

12.499 kr.

BAGSIDEN
Til kant v/h-side 210 x 223 mm.
12.999 kr.

1/2 SIDE
86 x 238 mm.
6.599 kr.

1/2 SIDE
177 x 119 mm.
6.599 kr.

1/4 SIDE
86 x 109 mm.
3.959 kr.

ANNONCEBESTILLING
Mads Tjærby
Direktør og mediekonsulent
mads@vendemus.dk / +45 2750 7080
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LAYOUT
Carl Zakrisson

TRYK OG DISTRIBUTION
CS Grafisk / Asendia og Porto partners

Annoncemateriale Danes Worldwide

Anne Marie Dalgaard

SIDE 5:

E-ANNONCER

HJEMMESIDE

Danes Worldwides nyhedsbreve udsendes 20-25 gange
årligt til cirka 14.500 modtagere per udsendelse med en
åbningsgrad hver gang på mindst 40 %.
I nyhedsbrevene orienterer vi bl.a. om danskundervisning,
bringer konkret vejledning fra foreningens eksterne
psykolog, advokat, revisor m.fl., ny lovgivning med særlig
relevans for danskere i udlandet samt nyheder fra sekretariatet i København.

Danes.dk besøges hvert år af mere end 115.000 brugere (heraf 82.000 unikke). Det er typisk internationale
danskere, der søger oplysninger om danskundervisning,
politiske forhold relateret til deres livssituation samt konkret rådgivning for netop danskere i udlandet. Derudover
linker websitet, udover til en gratis version af magasinet
DANES, til foreningens globale netværk og eksklusive
boligtilbud for hjemvendte expats i Danmark samt til bl.a.
nyttig information om ud- og hjemstationering.

“LÆSER DU DANES WORLDWIDES
NYHEDSBREVE?”*
Ja: 77 %
Nej: 23 %
NYHEDSBREV - ORDINÆRT
• I toppen: 2.399 kr. per udsendelse.
• Midtfor / nederst: 1.999 kr. per udsendelse.
Levering: 700 × 140 pixels i (evt. animeret) gif, fashmov
eller jpg med RGB-farver på max 200 kb.
Rabat på flere annoncer i nyhedsbreve:
• 6-10 nyhedsbrev-bannere: 7 %
• 11-15 nyhedsbrev-bannere: 14 %
• +16 nyhedsbrev-bannere: 21 %

Digitale annoncer og linkinfo mailes til annonce@
vendemus.dk senest 10 hverdage før aftalt
publiceringsdato.

*Kilde: Læserundersøgelse juni 2016 / 1.091 respondenter.
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BANNER-PRISER
www.danes.dk i 12 måneder:
• Forsidebanner: 15.999 kr.
• Undersidebanner: 12.999 kr .
De faste undersider er: Medlemskab, Danskundervisning, Mærkesager, Rådgivning samt Netværk.
Bannerne kører i random rotation med andre annoncer.
Visning på annoncen er 5 sekunder.
Levering: 1190 x 150 (bredde/højde) pixel i animeret gif
eller jpeg med RGB-farver på max 300 kb.
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NYHEDSBREVE
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Danes Worldwide tilbyder også annoncering på vores website samt i vores elektroniske nyhedsbrev, der udkommer 20-25
gange om året.

