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Dansk Fotografi som medie...

Medlemsblad for Selskabet for Dansk Fotografi, 

der udkommer 4 gange årligt i et oplag på omkring 

1.500 eksemplarer. Bladet er i A4 format på ca. 52 sider. 

Bladet indeholder mange forskellig-artede artikler om 

og for danske og udenlandske fotografer, samt de aktiv-

iteter, der udfoldes i landets fotoklubber. Især medlem-

 

 

Målgruppen

I Selskabet for Dansk Fotografi er der et udvalg af 

publikationer, hvor der er mulighed for at præsentere 

produkter og budskaber for en klart defineret mål-

gruppe. Er du udbyder af produkter som henvender 

sig til fotomarkedet, herunder kameraer, film, soft- og 

hardware, printerpapir, blæk osv., har du i Selskabet 

for Dansk Fotografi en samarbejdspartner udover det 

sædvanlige.

SDF’s medlemsskare består af fotoentusiaster som dæk-

ker et stort interesseområder inden for de fotografiske 

processer og fotomediet i almindelighed. SDF dækker 

derfor en bred vifte af arrangementer, både arrange-

menter som SDF er vært for, men også workshops, 

konkurrencer og udstillinger, som bliver arrangeret af 

fotoklubber og enkelt personer over hele landet. 

Deadline og tekniske specifikationer

Udgivelse februar: Deadline 15. december 

Udgivelse maj: Deadline 15. marts 

Udgivelset august: Deadline 15. juni

Udgivelse november: Deadline 15. september

Levering af materiale

Alt materiale til Dansk Fotografi kan leveres til redaktøren som e-mail med en maks. størrelse på 10Mb. 

Materiale der overstiger 10Mb skal leveres på CD-rom, med mindre anden aftale foreligger. Billeder skal 

leveres som TIFF eller bedste JPG med en opløsning på 300 dpi og en størrelse på minimum 30x30 cm. 

Annoncemateriale bedes leveret som PDF-fil i CMYK til;

Redaktør 

Ebbe Rosendahl

Kragemosen 23,

5250 Odense SV

Tlf. 5156 3346 

E-mail: bladet@sdf.dk

Annoncesalg - Kontakt SDF annonceansvarlig: 

Jørgen Kristensen

Vesterled 63

8600 Silkeborg

Tlf.: 3032 1855

e-mail: kasserer@sdf.dk
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mernes egne arbejder og arrangementer prioriteres.  

Redaktionen består af en ansvarshavende redaktør, 

samt  lokalredaktører, der dækker hele landet. Bladet 

udsendes til alle medlemmer af SDF samt samarbejd-

spartnere og annoncører.

Se de favorable tilbud på pakkeløsninger på modsatte 

side.
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Øvrig prissætning og pakkeløsninger

Pakkeløsning 1

Pakkeløsning 2

Bestående af 1/1 sides annonce i Dansk Fotografi 

samt sidebanner på sdf.dk.....................kr. 7.000

bannerets løbetid er 1 måneder. 

 

samt sidebanner på sdf.dk.....................kr. 7.300

bannerets løbetid er 2 måneder.

 

samt sidebanner på sdf.dk.....................kr. 7.600

bannerets løbetid er 3 måneder.

Gentagne indrykninger

4 fortløbende annonceringer (1/1 og/eller 1/2 side) ydes 50% rabat 

på sidste indrykning

Separate priser på top- og sidebanner:

Topbanner . . . . . kr. 3.500

Sidebanner . . . . kr. 2.500

Løbetid 3 måneder

Alt bannermateriale sendes til SDF’s webmaster:

info@sdf.dk

Gå endvidere ind på www.sdf.dk

Topbanner: 748 x 46 pixel - Animeret gif
Sidebanner 200 x 300 pixel - Animeret gif

1/1 side  
mål: 190 x 280 mm. (bxh)
Pris 4-farver: kr.  6.500

1/1 side til kant  
mål: 210 x 297 mm
+ 5 mm til beskæring
Pris 4-farver: kr.  7.000

2/1 sider til kant 
mål: 420 x 297 mm (bxh)
+ 5 mm til beskæring
Pris 4-farver: 13.000

1/2 side - 
mål: 190 x 140
Pris 4 farver: kr. 4.000

Annoncemål og priser

Alle priser er eksklusiv moms.

1/4 side - 
mål: 85 x 125 mm
Pris 4 farver: kr. 2.500



Selskabet for Dansk Fotografi - SDF - er en  

af Danmarks største fotoorganisationer for 

aktive fotografer. Medlemmmerne er med enten 

via en af vore medlemsklubber eller via et 

personligt medlemskab.


