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I Danes Worldwides nyhedsbreve orienterer vi bl.a. 
om danskundervisning, bringer konkret vejledning 
fra foreningens eksterne eksperter, ny lovgivning 
med særlig relevans for danskere i udlandet samt 
nyheder fra sekretariatet.

PRISER
I toppen:  kr. 2.399 pr. udsendelse
Midtfor /nederst: kr. 1.999 pr. udsendelse

Rabat på flere annoncer i nyhedsbreve:
6-10 bannere: 7 %
11-15 bannere: 14 %
+16 bannere: 21 %

SPECIFIKATIONER
• 15.000 modtagere
• Gns. åbningsrate: 52%
• Gns. klikrate (andelen af samtlige modtagere, 

der klikker) : 4,5%
• Udsendes torsdag +/- tre dage. 

Undtaget: Uge 28, 29, 30 og 31
• Levering: 700 × 140 (bxh) pixel i animeret gif 

eller jpeg i RGB-farver på max 200 kb.  

Se eksempel på nyhedsbrev her:  
www.kortlink.dk/2gvb4 

         

DANES WORLDWIDE 
Få direkte adgang til et eksklusivt publikum med helt særlig appetit på danske budskaber. 

NYHEDSBREV
Banner annoncer

Danes.dk besøges hver måned af mere end 
12.000 . 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 til foreningens 
globale netværk og eksklusive boligtilbud for 
hjemvendte expats i Danmark samt til bl.a. nyttig 
information om ud- og hjemstationering.

PRISER
Forside:   kr. 15.999 pr. år
Undersider:  kr. 12.999 pr. år
De faste undersider er: 
Medlemskab, Danskundervisning, Mærkesager,
Rådgivning samt Netværk. 

SPECIFIKATIONER
• 9.000 besøg pr. md.
• 73% nye besøgende pr. md. 
• Gennemsnitlig besøgstid: 1:41 min.
• Bannerne kører i random rotation med andre 

annoncer. Visning på annoncen er 5 sek. 
• Levering: 1190 x 150 (bxh) pixel i animeret 

gif eller jpeg i RGB-farver på max 300 kb.  
 

ANNONCEBESTILLING
Vendemus ApS
Frederiksgade 45
8000 Aarhus C
+45 72227080
kontakt@vendemus.dk

LEVERING
Materiale mailes til  
annonce@vendemus.dk

WEBSITE KONTAKT
Banner annoncer
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ANNONCEBESTILLING
Mads Tjærby
Direktør og mediekonsulent
+45 2750 7080 
mads@vendemus.dk 
 

Vendemus ApS
Frederiksgade 45
8000 Aarhus C
+45 72227080
kontakt@vendemus.dk

LEVERING
Materiale mailes til  
annonce@vendemus.dk 

DANES WORLDWIDE 
Få direkte adgang til et eksklusivt publikum med helt særlig appetit på danske budskaber. Vi bringer dit budskab helt ind i stuen og ind i de danske venteværel-
ser i bl.a. New York, Berlin, Riyadh, Sao Paulo, Shanghai og Capetown.  

KONTAKT


