
Magasinet for aktive, engagerede 
udendørsmennesker
Hvem læser VandreLiv?
De 9.800 medlemmer af Dansk Vandrelaug er aktive og 
engagerede mennesker, der kan lide at tage ansvar og løse 
frivillige opgaver, når de skaber relationer omkring de mange 
udendørs-oplevelser i deres dagligdag.
 Medlemmerne er også aktive vandrere i ferier og 
weekender. Landsforeningen samarbejder med flere 
rejseselskaber om at arrangere vandreferier, hvor del- 
tagerne lægger vægt på at rejse i trygge rammer sammen 
med ligesindede og under vejledning fra erfarne guider.
 Flere og flere melder sig ind for at drage fordel af 
foreningens ekspertise og netværk, så den store gruppe af 
meget loyale, midaldrende vandrere er blevet suppleret med 
yngre aldersgrupper. De fleste medlemmer findes omkring 
hovedstaden og i de store provinsbyer.

Redaktionel linje
VandreLiv er medlemmernes blad og et rekrutterings-blad. 
Det udgives seks gange årligt i professionelt layout.
 Bladet indeholder en oversigt over de mange 
vandreture, som 20 lokale afdelinger planlægger og 
udbyder – ca. 2.200 årlige vandreture med ca. 53.000 
årlige deltagere. Dertil kommer et antal længere, 
specielt arrangerede vandreture i ferier og weekender.
 VandreLiv indeholder artikler, der formidler vandre-
oplevelser samt orienterer om Dansk Vandrelaugs 
holdninger og aktiviteter i forhold til den overordnede 
friluftspolitik.
 Der skrives om alle vandrerelaterede emner som 
motion, sundhed, natur og kultur samt naturligvis 
udstyr – tøj, støvler, rygsække, grej – og litteratur om 
vandreruter.
 VandreLiv vil være vandrernes foretrukne blad og 
udvikles i tæt samarbejde med Landsforeningens 
hjemmeside www.dvl.dk.
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Udgivelsesplan 2018

•  Vandring
•  Vandreture
•  Vandreferier
•  Vandremaraton
•  Vandrernes Dag
•  Vandreeventyr
•  Pilgrimsvandring
•  Events
•  Udstyr
•  Navigation – kort/kompas og GPS
•  Litteratur, foldere og kort
•  Natur

•  Natursyn
•  Naturbeskyttelse
•  Motion
•  Sundhed
•  Livsglæde
•  Vandreruter
•  Stier
•  Fjernvandreveje
•  Frivillighed
•  Historiefortælling
•  Kulturhistorie
•  Fugle, fauna, geologi og botanik

Emne-index for VandreLiv

UDGAVE BESTILLINGSDEADLINE MATERIALEDEADLINE PÅ GADEN

Nr. 1 27.11.2017 08.12.2017 20.12.2017

Nr. 2 26.01.2018 07.02.2018 22.02.2018

Nr. 3 26.03.2018 11.04.2018 26.04.2018

Nr. 4 28.05.2018 07.06.2018 22.06.2018

Nr. 5 30.07.2018 06.08.2018 29.08.2018

Nr. 6 26.09.2018 08.10.2018 23.10.2018

Nr. 1-2019 22.11.2018 05.12.2018 19.12.2018

  

Alle priser er ekskl. moms og gældende fra 1. januar 2018. 
Ved annoncer til kant skal der lægges 3 mm ekstra til beskæring.

Formater

1/1

Bagside
10.999,-
B: 120 mm x H: 250 mm
+ 3 mm ekstra til 
beskæring

Opslag (2x1/1)
14.399,- 
B: 332 mm x H: 210 mm
+ 3 mm ekstra til 
beskæring

1/4 side
3.299,-
B: 74 mm x H: 103 mm

1/2 side
5.399,-
B: 74 mm x H: 223 mm
B: 152 mm x H: 103 mm

1/4 

2x1/1
opslag

Helside til kant
8.999,-
B: 180 mm x H: 250 mm
+ 3 mm ekstra til 
beskæring

1/1

1/8 side
1.999,-
B: 74 mm x H: 49,5 mm

1/8

1/2 

Produktion af annoncemateriale
Vandreliv har en aftale med 
Mediegruppen om produktion af 
annoncemateriale ved levering 
af annoncørens eget materiale af 
tekst og foto. Inklusive i prisen er 
1. korrektur. Ring og hør om priser.

Indstik
Efter aftale

Format
180 x 250 mm

Rabatter
2 indrykninger på et år – 7%
3 indrykninger på et år – 14%
4 indrykninger på et år – 21%
5 indrykninger på et år – 28%
6 indrykninger på et år – 35%

Oplag
Udkommer 6 gange årligt i 
11.000 eksemplarer 

Annoncemateriale
Alt materiale skal leveres færdigt som  
trykklare højtopløselige PDF-filer, 
CMYK separeret, gerne som PDF/X-filer. 

Sendes elektronisk til:  
kontakt@vendemus.dk

Annoncekontakt
Vendemus ApS
Frederiksgade 45
Baghuset 1. sal
8000 Aarhus C.

72 22 70 80
kontakt@vendemus.dk


