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ISCENE.dk er Danmarks førende scenekunstmedie, der formidler dansk scenekunst med 
faglig dybde, legende engagement og journalistisk bredde. Vi er landsdækkende online 
med 3-5 daglige opslag. 

Har du brug for at styrke synligheden af jeres teater, forestillinger, projekt og profil hjælper 
vi gerne. 

Vi når langt ud og henvender os til læsere, der ser scenekunsten som en markant stemme i 
samfundsdebatten, og til de tilskuere, der søger de nyeste tendenser og ser scenekunsten som 
et fællesskabende forum. Vi henvender os til branchen, der kan holde sig opdateret på nyheder 
og tendenser i ind og udland, og som selv kan deltage i debatten. 

ISCENE.dk er et uafhængigt og upartisk medie. 

ISCENE I TAL 
– Sidevisninger i gennemsnit per måned 2019/20-sæson: 29.600
– Brugere på sitet i gennemsnit per måned 2019/2020-sæson: 13.300
– Aktive brugere på sitet september 2020: 19.000
– Nyhedsbrevsmodtagere: 3.619 med en høj åbningsrate på 30-36 %
– Facebook-følgere: 3.351
– Instagram-følgere: 1.706

Bemærk venligst, at gennemsnit i perioden 2019/20 var påvirket af Covid-19 nedlukning. 
Aktive brugere september 2020 giver derfor det et mere normaliseret billede af aktiviteten. 

Bliv set og hørt med ISCENE.dk - Danmarks førende scenekunstmedie
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PRISER & FORMATER ONLINE
ANNONCERING 
ONLINE

I kan eksponere flere forskellige 
annoncer og skifte bannere ud i 
løbet af kampagnen. Annoncer 
eksponeres for op til 20.000 
brugere per måned. 

BANNERTYPE: TOPBANNER
Mål (BxH): 1290x430px
Vægt: 300kb
Platform: desktop/mobil
Pris for 6 uger: 6.995 kr.

BANNERTYPE: HALF PAGE
Mål (BxH): 300x600px
Vægt: 150
Platform: desktop/mobil
Pris for 6 uger: 4.995 kr.

BANNERTYPE: MIDTER-BANNER
Mål (BxH): 1100x300px
Vægt: 150kb
Platform: desktop/mobil
Pris for 6 uger: 5.995 kr.

TOP-BANNER
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MIDTER-BANNER

alle priser er ex moms.
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ANNONCERING I 
NYHEDSBREVE

Nyhedsbreve udsendes hver uge til flere 
end 3.000 modtagere i hele landet med 
interesse for scenekunsten.

BANNERANNONCE I NYHEDSBREV
Bannerannonce med topplacering i 
nyhedsbrevet:

Bannerstørrelse 564 x 145 px (BxH), 
leveres i jpeg op til 100 kb.
Pris:  2.000 kr.

TEKSTANNONCE
Tekst på op til 220 anslag inkl. link i 
nyhedsbrevet 
Pris:  1.395 kr.

NOTITS
Notits på op til 70 anslag inkl. link i 
nyhedsbrevet
Pris:  325 kr.

PRISER & FORMATER NYHEDSBREV

alle priser er ex moms.

BANNERANNONCE
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PRODUKTER & PAKKER

ONLINE-ANNONCERING

Halfpage-banner

Midterbanner

Topbanner

NYHEDSBREV
– Nyhedsbrevsannonce med topplacering = 2.000 kr.
– Tekstannonce i nyhedsbrev = 1.395 kr.
 Promovér din podcast eller dit event med en fængende tekst og link i nyhedsbrevet
– Notits i nyhedsbrev = 325 kr.

ONLINE-REDAKTIONELT
– Jobopslag og Open Calls = 1.495 kr.
– Navnestof (jubilæum, jobskifte, nekrolog, fødselsdag, teaterprofil) = 1.495 kr.

  Pris/ uge
1. uge:  1.195 kr.
2. uge:  2.095 kr.
3. uge:  2.895 kr.
4. uge:  3.595 kr.
5. uge:  4.295 kr.
6. uge:  4.995 kr.
Efterfølgende pris pr. uge: 700 kr.

  Pris/ uge
1. uge:  1.495 kr.
2. uge:  2.595 kr.
3. uge:  3.595 kr.
4. uge:  4.495 kr.
5. uge:  5.295 kr.
6. uge:  5.995 kr. 
Efterfølgende pris pr. uge: 700 kr.

  Pris/ uge
1. uge:  1.995 kr.
2. uge:  3.195 kr.
3. uge:  4.295 kr.
4. uge:  5.295 kr.
5. uge:  6.195 kr.
6. uge:  6.995 kr. 
Efterfølgende pris pr. uge: 800 kr.
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• 1 Topbanner-annonce online i 6 uger fordelt på 1-2 kampagner. 6.995 kr. 
• 1 Halfpage-annonce online i 6 uger fordelt på 1-2 kampagner. 4.995 kr.  
• 4 Nyhedsbrevsannoncer i det ugentlige nyhedsbrev. 8.000 kr. 
• 2 Tekstannoncer i det ugentlige nyhedsbrev. 2.790 kr.
• 5 jobopslag/open call på iscene.dks velbesøgte jobside. 7.475 kr.

           Pris: 24.405 kr.

KLASSISK

BASIS
• 1 Topbanner-annonce online i 4 uger med 1 kampagne. 5.295 kr.
• 1 Halfpage-annonce online i 4 uger med 1 kampagne. 3.595 kr.
• 1 Nyhedsbrevsannoncer i det ugentlige nyhedsbrev. 2.000 kr.
• 1 Tekstannonce i det ugentlige nyhedsbrev.  1.395 kr.
• 2 Jobopslag, open call og navnestof-artikler på sitet. 2.990 kr.

           Pris: 12.935 kr.

Med en annoncepakke hos ISCENE.dk når dine kampagner bredt ud til kulturbrugere og til 
scenekunst- branchen. Vi har sammensat tre attraktive annoncepakker, hvor jeres produkter, 
arrangementer, forestillinger og festivals får høj eksponering i hele Danmark på ISCENE.dk og 
via vores nyhedsbrev.

• 1 Topbanner online i 8 uger fordelt på 2-3 kampagner. 8.595 kr.
• 1 Halfpage-annonce online i 8 uger fordelt på 2-3 kampagner. 6.395 kr.
• 6 Nyhedsbrevsannoncer i det ugentlige nyhedsbrev. 12.000 kr.
• 4 Tekstannoncer i det ugentlige nyhedsbrev. 5.580 kr.
• 10 jobopslag/open call på iscene.dks velbesøgte jobside. 14.950 kr.

           Pris: 35.820 kr.

PREMIUM

ISCENE.DKS ANNONCEPAKKER

Pakkerne gælder som udgangspunkt 1 år frem fra aftalens indgåelse med mindre andet er aftalt.
Alle priserne er ex moms.
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MATERIALEBETINGELSER ONLINE

Der sælges kun i hele uger (man- søn). 
Minimum to uger medmindre andet er aftalt.

LEVERING
Bannere skal leveres senest tre hverdage, før banneret skal online. Det er kundens ansvar at levere 
egnet banner (eller materiale til produktion af banner) til deadline. Eventuelt tabt annoncering pga. 
overskridelse af deadline refunderes ikke.

FILFORMAT
Bannere kan leveres som jpg, png eller gif.
Maksimum tre frames på animerede bannere.

ANNULLERING AF ORDRE
Alle annulleringer skal fremsendes skriftlige og være os i hænde senest 10 dage inden 
reservationsdeadline. Annullering af reserverede eller bestilte ordrer senere end den 
pågældende udgaves annulleringsfrist debiteres med 50 % af den aftalte nettopris.

FEJL & RETTELSER
Rettelser til originalmaterialet skal ske skriftligt og senest ved afleveringsdeadline.
Der ydes ingen reduktion i annonceprisen i de tilfælde, hvor vi er uden skyld i fejlens opståen, 
eller ved fejl opstået ved udveksling af annoncemateriale.

BETINGELSER & MATERIALE 
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MEDIESAMARBEJDE MED ISCENE.DK 

Målret din markedsføring og få garanteret synlighed gennem et mediesamarbejde med ISCENE.dk
Vi tilbyder: 

– Høj faglighed og professionel formidling 
– Kvalitet og variation i mange genrer og formater
– Målretning til specifikke brugersegmenter og geografiske områder
– SEO-optimering og link-building
– 19.000+ aktive brugere i snit per måned på eget site, 3.500 aktive og brancherelevante 
   nyhedsbrevmodtagere og 5.000 aktive og brancherelevante SoMe-følgere
– Nationale og lokale samarbejdspartnere, der kan samle historierne op og bringe dem endnu 
   længere ud  

Et mediesamarbejde med ISCENE.dk understøtter scenekunsten, forskning og brancheaktiviteter 
gennem målrettet formidling i de relevante genrer og formater til de rette modtagere. 

Mediesamarbejdet sættes sammen i unikke pakker til den enkelte kunde og kan fx bestå af 
annoncering, redaktionel, uafhængig omtale og kritik i digitale formidlingsformater og evt. kombineret 
med debatter, artist talks eller andre analoge formater, der passer til den konkrete opgave. 

TIDLIGERE KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE
Goethe Institut – Bikubenfonden – Applaus – Udviklingsplatformen for Scenekunst - Live Art Denmark 
– Contact Zones 2nd Edition – Waves Festial - Passage Festival – RevyDanmark – Nørrebro Teater – 
Teater Nordkraft – Årets Reumert

VI TILBYDER OGSÅ 
– Kommunikationskurser – sådan identificerer og rammer du din målgruppe
– Medie-, SoMe- og pressestrategier 
– Branding – analyse, positionering, bruger- og markedsundersøgelser
– Grafisk design og materiale online & tryk
– Video-, foto- og podcastmateriale
– (Re)Branding – fx ny visuel identitet, website, kommunikationsstrategi
– Tilrettelæggelse af seminarer og moderator-opgaver
– Events – planlægning og afvikling 

Ring og hør, hvordan vi kan give jeres event synlighed.


