
Få dit budskab ud til 
mere end 1,3 mio. 
husstande for maks. 
23 øre pr. husstand 
- inklusiv tryk- og papiromkostninger

1,45 mio. danskere 
læser reklame 
tryksager hver uge* 

ANNONCEBOOKING

MedieXpert
Industrivej 7, Stilling
8660 Skanderborg
T: 4033 2789 / 8161 2789
M: tj@mediexpert.dk
Kontaktperson: Tony Jepsen

FK DISTRIBUTION A/S

Hovedkontor 
Bredebjergvej 6 Blomstervej 56
2630 Taastrup 8381 Tilst
T: 4343 9900 T: 8628 8900
fk.dk

MEDIEINFORMATION

Hold dig altid ajour med den nyeste 
medieinformation på  
https://fk.dk/Solutions/Front-Page

BETALINGSBETINGELSER
Omdelingsdato + 14 dage. Herefter tilskrives 

2 % i rente pr. måned. Annoncer fra private og 
ikke momsregistrerede virksomheder, klubber og 

foreninger m.v. skal forudbetales. Annoncebookinger 
er bindende og kan ikke annulleres. Afgivelse af 

tilbud eller ordrebekræftelse er baseret på en positiv 
kreditvurdering af kunde. Front Page kan derfor ved 

aftaleindgåelse eller på et senere tidspunkt kræve 
forudbetaling inden distribution.

VILKÅR VED ORDRE 
Alle ordrebekræftede bookinger er bindende. Evt. ændring  

af indrykningsdato kan kun foretages efter nærmere aftale.
Denne prisliste og medieinformation er gældende til en ny  

udkommer. Forbehold for trykfejl.

UDFORMNING/INDHOLD
Front Page forbeholder sig altid ret til at afvise en annonce, 

der ikke lever op til gældende love og bestemmelser. 

anden måde virke stødende, herunder indeholde ekstreme 
politiske holdninger m.m. Indholdet må ikke henvise til anden 

husstandsomdelt tryksag omdelt samme uge.

OPLAG OG DISTRIBUTION
Front Page husstandsomdeles til private husstande med FK 

Distribution og andre private  distributører i Danmark. Det er FK 
Distributions ansvar at udføre opgaverne i overensstemmelse 

med ordrebekræftelsens indhold og bestemmelser. FK Distribution 
tilstræber at levere en distributionskvalitet på 95% på landsplan.

Distributionskvaliteten i afgrænsede områder kan derfor være 
lavere. Dette kan aldrig danne grundlag for et erstatningsgrundlag. 

Forsinkelser i distributionen som følge af ekstreme vejrforhold, 
der forhindrer sædvanlig transport eller den fysiske omdeling, 

anledning til erstatningskrav. Der tages forbehold for Front Page’s 

DISTRIBUTIONSANSVAR
Det er FK Distributions ansvar at udføre opgaverne i overensstemmelse 

med ordrebekræftelsens indhold og bestemmelser. Ved eventuelle  
distributionsfejl, herunder forsinkelser og forlagte FRONT PAGE, er 

FK Distribution ikke erstatningsansvarlig for tab i form af mistet  
fortjeneste, ulemper eller nogen direkte eller indirekte følgeskader  

heraf. Der henvises i øvrigt til FK Distributions handelskonditioner på fk.dk.
og kodeks for Brancheforeningen af Danske Distributionsvirksomheder  

på brancheforeningen.dk.

REKLAMATIONER
Såfremt Front Page bærer skylden for fejl i trykning eller distribution ydes der 

forholdsmæssig dekort efter Front Page’s skøn af budskabets forringelse, dog 
aldrig større end indrykningsprisen.

Front Page er uden ansvar for evt. tab, annoncøren måtte lide som følge heraf. 
Reklamationer over trykfejl og lignende skal påtales skriftligt senest syv dage 

efter omdeling. Front Page påtager sig intet ansvar for annoncer, hvor materialet 
ikke lever op til de beskrevne standarder. Fakturareklamationer skal fremsættes 

umiddelbart efter fakturaens modtagelse.

Generel information

Datterselskab af

Medieinformation 2021

 Mulighed for stor eksponering 

  God til generel branding 

  Unikke læsninger på minetilbud.dk

*Index Danmark HH 2020.
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PRIS – FIRE SIDERS OMSLAG

KR. 305.000 Inkl. tryk- og papiromkostninger.

Vest – 664.824 husstande
Øst – 703.893 husstande

Total – 1.368.717 husstande*

Danmarks billigste tilbudsmedie

Oplaget er vejledende og justeres løbende som følge af nybyggeri, antallet af husstande med 
”Reklamer – Nej Tak”, ”NejTak+” og ”Reklamer og gratis aviser Nej Tak” samt andre ændringer i 
danskernes boligforhold.  
Front Page bliver omdelt i samtlige postnumre i Danmark.
* Husstandstal pr. februar 2021

I øvrigt
Alle priser er ekskl. evt. reklameafgift, øvrige 
afgifter samt moms. Se formater, kvaliteter 
og materialespecifikationer på næste side.

Hvad kan Front Page tilbyde?

Front Page distribueres ugentlig direkte til mere end 1,3 mio. 
danske husstande, der siger Ja tak til reklamer. Front Page er et fire- 
sidet omslag som ligger svøbt rundt om de husstandsomdelte reklamer 
og reklametryksager og er noget af det første forbrugeren ser, når de 
henter deres post. 

Dækning, priser og rabatter
Front Page dækker hver uge hele Danmark 

Side- og trykformat, B: 199 mm x H: 285 mm
På bagsiden skal der, i toppen, afsættes plads til et internt printfelt. Format, B: 199 mm x H: 25 mm.

-
ring. Alle farver skal være konverteret til CMYK.

Trykteknik
Heatset rotation i 56 linjer raster. Der anbefales, at der 
ikke anvendes skrifter mindre end 8 pkt. i positiv og 10 
pkt. i negativ sats.

Generelt
Annoncer modtages på mail med godkendte print 
eller prøvetryk i trykoptimeret PDF-format efter DRRB’s 
standardopsætning med skæremærker og 5 mm til 
beskæring ved tryk til kant. Der kan ikke reklameres over 
farvenuancer i de færdige tryk, hvis der ikke er fremsendt 
prøvetryk. Fotos scannes i 150-300 dpi og logo-/illustra-
tioner i 300 dpi. Farvefotos skal være i CMYK format. Der 

FORSIDEBAGSIDE OPSLAGOPSLAG

OBS!

  ,gninkædsdnatssuh ednelgnam .tve rof dlohebrof rofred regat iV .reniksamekkap serov i galsmo
såfremt annoncen indeholder sådanne. 

Heatset - LWC – kan hentes på følgende link: 

Deadlines
Materialedeadline: Normalt 15 dage før 
udgivelsestidspunkt. Eks. tirsdag kl. 12.00 i uge 3 ved 
omdeling onsdag/torsdag uge 5.

Omdeling
Front Page bliver omdelt onsdag/torsdag.

Materialelevering
Trykklare PDF-filer sendes til info@mediexpert.dk

I det omfang at omslag/data er forsinkede i henhold 
til materiale deadline eller ikke lever op til 
materialespecifikationerne, forbeholder Front Page 
sig retten til at fremsende faktura på kr. 810 pr. time.
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Teknisk og praktisk information
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Indrykning

1**

2-5

6-10

11-15

16-52

Bruttopris

305.000 kr.

305.000 kr.

305.000 kr.

305.000 kr.

305.000 kr.

* Rabatter beregnes af annoncens bruttopris

** New Bizz rabat efter aftale på 
første indrykning.

Lavsæsonrabat Uge 26 - 32 2021: 10% ekstra 
rabat på annoncens nettopris.

Latesale 1 måned før indrykning rabat efter aftale.

Front Page PRISER OG RABATTER 2021*
Rabat*
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Nettopris

305.000 kr.

228.750 kr.

213.500 kr.

198.250 kr.

183.000 kr.
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