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Dansk Mediaforsyning
Elkjærvej 19
8230 Åbyhøj
Tlf.: 7022 4088
abladet@dmfnet.dk
www.dmfnet.dk

Professionelt mediebureau 
Trykte og digitale medier

2021

Kontrolleret trykoplag:
40.819

Læsertal ifølge Gallup:
59.000 

Index Danmark/Gallup 
(Helår 2019/2020)

Målgruppe:
Akademikere med en humanistisk, 
natur- eller samfundsvidenskabelig 

universitetsuddannelse

Udgivelsesfrekvens:
8 gange årligt

DM Akademikerbladet er et journalistisk 
skrevet og redigeret fagblad med en 
kritisk og analyserende tilgang til stoffet. 
Centrale emner i bladet er vilkårene og 
udviklingen på det akademiske arbejds-
marked inden for bl.a. uddannelse, fors-
kning, beskæftigelse, arbejdsmiljø, løn, 
ligestilling, karriere og efteruddannelse.
Formålet er at perspektivere, informere 
og skabe debat, påvirke beslutnings-
processerne inden for arbejdsmarkeds-, 
forsknings- og uddannelsespolitik og at 
profilere DM-medlemmers professionelle 
kompetencer i alle grene af samfundet.

DM Akademikerbladet udgives af DM 
(tidligere Dansk Magisterforening) og 
udsendes til ca. 40.000 akademikere med 
en humanistisk, natur- eller samfunds-
videnskabelig universitetsuddannelse. 
De er undervisere, forskere, ansatte i det 
private erhvervsliv eller den offentlige 
administration i akademiske stillinger, 
ofte som beslutningstagere. Hertil 
kommer godt 15.000 studerende på 
universiteternes humanistiske, natur- og 
samfundsvidenskabelige fakulteter. Især 
studerende og dimittender bruger bladet 
til at søge effektivt efter ledige stillinger.

Læserne arbejder blandt andet som:
•Biologer, geologer og forskere
•Undervisere på universiteter
•Seminarielærere
•IT-medarbejdere- og konsulenter
•Miljømedarbejdere og -konsulenter
•Informations- og 
formidlingsmedarbejdere
•Forvaltnings- og 
administrationsmedarbejdere
•Rådgivere til udenlandsk 
udstationering
•Ledere inden for disse områder

* Bladet sendes ligeledes til 15.000 studerende, så oplaget bliver 56.000



Flere Medier
Hos Os

Udgiver
DM
Peter Bangs Vej 30,
2000 Frederiksberg
Telefon:  38 15 66 00
Website:  www.akademikerbladet.dk
Jobsite:   www.magisterjob.dk

Information vedr. betingelser for annoncering, levering af elektronisk materiale samt godtgørelse til 
mediebureauer kan ses på vores hjemmeside www.dmfnet.dk

Gentagelsesrabatter
3 indrykninger:  5 %
6 indrykninger:  10 %

Beregnes af grundprisen og opnås 
ved bestilling i fast ordre inden for en 
periode på 12 måneder.  

Indstik
Indhent venligst tilbud på 
tlf. 7022 4088. 

Alle indstik skal have flg. information 
på forsiden ”Annoncetillæg”. 

Læserprofil*

Interesser
Politik: 79,9%
Forurenings- og miljøspørgsmål: 76,9%
Følger med i 
kultur/bøger/film/musik: 62,7%
Madlavning: 58,8%
Rejser: 49,2%

Region
Hovedstaden: 46,5%
Sjælland: 7,8%
Syddanmark: 15,8%
Midtjylland: 25,0%
Nordjylland: 4,9%

Kønsfordeling
Mand: 49,2%
Kvinde: 50,8%

Andet
Køber helst miljøvenlige 
produkter: 84,2%
Jeg vil gerne betale ekstra for kvalitets-
produkter: 91,5%
Det er vigtigt for mig at 
have succes: 68,1%

*Ifølge Gallup Helår 2019/2020 

Betingelser
Redaktionen forbeholder sig ret til at 
afvise annoncer, der strider mod 
fagbladets interesser. Kan en annonce 
forveksles med redaktionel tekst, skal 
den forsynes med ordet ”Annonce”. 
Alle reklamationer, rettelser og 
standsninger skal ske skriftligt. Hvis 
materialefristen overskrides, bortfalder 
reklamationsretten.

Annoncemateriale
Tekstannoncer sendes som færdig pdf 
til abladet@dmfnet.dk 

Priser & formater tekstsider
Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms

1/1 side
Kr. 23.600,-
B: 215 x H: 297 mm
+ 4 mm til beskæring

1/2 side (høj)
Kr. 17.200,-
B: 92 x H: 268 mm

1/2 side (bred)
Kr. 17.200,-
B: 188 x H: 132 mm

Bagside
Kr. 27.400,-
B: 215 x H: 238 mm
+ 4 mm til beskæring

1/4 side (høj)
Kr. 14.500,-
B: 92 x H: 132 mm

1/4 side (bred)
Kr. 14.500,-
B: 188 x H: 63 mm

Opslag til kant
Kr. 32.100,-
B: 430 x H: 297 mm
+ 4 mm til beskæring

Special placeringer
Side 2 eller indersiden af 
bagsiden, pris: kr. 25.500


