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Soundvenue.com blev lanceret i 2002, og er i dag et af landets 

mest indflydelsesrige digitale medier. Vi inspirerer en kulturelt nysgerrig 

skare til at udvide horisonten, søge uforudsigelige oplevelser og tænke 

anderledes. Høre ny musik, se banebrydende film og tv, klæde sig anderledes 

og udnytte teknologien og internettets fulde potentiale.

Soundvenue Magazine udkommer halvårligt. 

Magasinet er anerkendt og prisvindende, og udmærker sig 

på sin høje kvalitet i både indhold, form og design.
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Samarbejdspartnere

Roskilde Festival

CPH:DOX

Distortion

CPH PIX

Copenhagen Street Food

Apple Music

Northside Festival

Riccos Kaffebar

Copenhagen Fashion Week

7-Eleven
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Målgruppe
Målgruppe        Soundvenue.com        Soundvenue Magazine         Priser & Formater



8/51



Soundvenues kernelæser er en 25-årig kvinde 

– eller mand – der læser på en videregående 

uddannelse. Kernelæseren interesserer sig 

for kultur i bred forstand og går op i verden 

omkring sig. Han eller hun er bosat i København 

og benytter sig i høj grad af byens tilbud som 

restaurant-besøg, natteliv og koncerter. Desuden 

er kernelæseren skarp på teknik, imagebevidst og 

lidt af en firstmover.

Overordnet set spænder målgruppen selvfølgelig 

bredere og rummer også både yngre og ældre 

læsere. Fælles for dem er dog den urbane 

forankring og appetitten på de nyeste kulturtilbud 

– både den slags der opleves ude blandt andre, 

og den slags der nydes hjemme på sofaen.

18-24 år
44%

25-34 år
38%

35-44 år
10%

45-54 år
5%

52,5%
Kvinder

47,5%
Mænd
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Profil

• Storbydansker, 

• 18-40 år

• Veluddannet

• Social

• Imagebevidst

• Samfundsorienteret

• Kulturel

• First-mover

• Tech-skarp

4%
Aalborg

12%
Aarhus

55%
København

24%
Andet

5%
Odense



Kultur
50%

Teknologi
45%

Mode
39%

Sport
33%Boligdesign 

og indretning 
33%

Kosmetik 
og hudpleje

25%

Økonomi og 
investering 

17%

Ernæring: 
sund vs. usundt

38%

Interesser

Vi omfavner de kritiske, købestærke og livsstils orienterede 

forbrugere med en bred vifte af interesseområder, og vores 

brugere er eventyrlystne, nysgerrige og meget loyale.

Forbrug

43%  Rejser

40%  Streaming af musik/tv

32%  Koncerter og teater

32%  Biografbilletter

30%  Tøj

12%  Spil

12%  Bøger
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Soundvenue.com
Målgruppe        Soundvenue.com        Soundvenue Magazine         Priser & Formater

Display        Custom Display        Contextual Display        Advertorial
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Soundvenue.com er en respekteret og 

troværdig kilde for de unge kultur-interes-

serede. Med Soundvenue i hånden får man 

let et hurtigt overblik over de mest aktuelle 

nyheder, men også en dybdegående ind-

gang til musik, film, tech og mode samt 

anbefalinger til alle de bedste oplevelser 

lige nu. Soundvenue.com eksisterer på to 

platforme: den traditionelle desktop-ver-

sion og den nydesignede smartphone og 

tablet-venlige pendant. Her er formatet og 

indholdet særligt tilpasset til smartpho-

ne-brugerne, der udgør knap halvdelen af 

den samlede trafik. 
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Apple iOS 

73%

Apple iOS 

82%

Android

17%

Android

7%

Andet

1%

Andet

1%

Trafik på platforme Sidevisninger fordelt på temaer

Desktop styringssystemer

Mobil styringssystemer

Desktop-site 

53%

Mobilsite

47%

Film
37%

Musik
33%

Mode
15%

Tech
15%

Andet
7%

Windows

19%
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Besøg på Soundvenue.com

i løbet af døgnet

Dag
47%

Morgen
17%

Nat
5%

Aften
31%

Unikke besøg

450-500.000
Sidevisninger

1,5-2.500.000
Sidevisninger pr. besøg

3-5,5
 *   via Google Analytics, februar 2016
 **  via Gemius, november 2015

*

*

*
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Soundvenue.com

Det traditionelle display-format har særligt gunstige vilkår på Soundvenue.com.

Bannerplaceringerne er nøje udvalgt, så de giver maksimal effekt. Flere steder er 

placeringerne sticky, så bannerne forbliver i skærmbilledet, når brugeren scroller.

Display        Custom Display        Contextual Display        Advertorial
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Megaboard top

320x160 px

Megaboard middle

320x320 px
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Megaboard top

930x180 px

Artikelbanner top

300x600 px
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Artikelbanner sticky

300x600 px
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Wallpaper

2560x1440 px
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Overlay

800x500 px

Monster Overlay

100%x320
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Newsletter banner

600x200 px
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I sammenligning med almindeligt display er Custom Display et mere effektivt alternativ, 

hvor muligheden for at interagere med brugeren er langt højere. 

Custom Display kan betragtes som et mini-subsite placeret direkte på Soundvenue.com. 

Dermed bliver det ikke frasorteret af adblocker-filtre. Custom Display produceres som regel 

in-house, så både funktionalitet og kode virker på tværs af vores platforme.

Soundvenue.com

Display        Custom Display        Contextual Display        Advertorial
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Skræddersyet display-format ,

hvor der tilbydes udvidede 

funktionaliteter. Placeres kun i 

de mest attraktive zoner. Format 

fjernes ikke af adblocker-filtre.
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Skræddersyet display-

format , hvor der tilbydes 

udvidede funktionaliteter. 

Placeres kun i de mest 

attraktive zoner. 

Format fjernes ikke af 

adblocker-filtre.
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Skræddersyet 

display-format , hvor 

der tilbydes udvidede 

funktionaliteter. 

Placeres kun i de 

mest attraktive 

zoner. Format fjernes 

ikke af adblocker-

filtre.
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Contextual Display er en fleksibel løsning, hvor det kommercielle budskab 

placeres sammen med relevant redaktionelt indhold, og dermed sættes i en 

meningsfuld kontekst. Ved at koble det kommercielle budskab sammen med emner, 

det relaterer sig til, styrkes kommunikationen væsentligt.

Soundvenue.com

Display        Custom Display        Contextual Display        Advertorial
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Banner i bunden 

af artiklen.

Overskrif ten fra 

artiklen benyttes 

til at aktivere 

budskabet .
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Contextual
Display

Byline og 

logoplacering 

i toppen af 

artiklen.

Aktivering
Banner i bunden 

af artiklen samler 

op på byline i 

toppen.
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Advertorial er indhold, der integrerer kommercielle budskaber i Soundvenues univers og dermed 

taler til målgruppen i det rette sprog. Derigennem bliver kommunikationen mere relevant for målgruppen, 

og budskaberne interesserer læseren frem for at genere.

Soundvenue.com

Display        Custom Display        Contextual Display        Advertorial
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Præsenteret af

Logoplacering
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Advertorial placeres i 

spots under alle artikler 

på Soundvenue.com
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Custom Advertorial på Soundvenue.com

Soundvenue.com

Facebook

YouTube

Google

Soundvenues nyhedsbrev

Advertorial distribueres både igennem egne mediekanaler, og gennem

organiske kanaler som Facebook, Google og Youtube.
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Soundvenue Magazine
Målgruppe        Soundvenue.com        Soundvenue Magazine         Priser & Formater



40/51



41/51

Soundvenue Magazine er magasinet for de 

kræsne, dedikerede kulturbrugere, der gerne vil 

have et dybere indblik i, hvad der rør sig indenfor 

ny musik, film, tech og mode i ind- og udland. 

Det er inderkredsen af Soundvenues brugere, 

dem der ikke bare ved, hvad der rør sig, men 

faktisk engagerer sig og deltager.

 

I 2016 fik magasinet nyt format og nyt look. Det 

går endnu mere i dybden og er mere eksklusivt 

end nogensinde før.

 

Soundvenue Magazine udkommer to gange 

årligt – forår og efterår – og har i gennemsnit 

65.000 læsere pr. udgivelse. Det sælges fast i 

7eleven og udvalgte bladkiosker landet over.
Udpeget til bedste 

Danske magasin i 2011.
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Display annonce Display annonce
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Priser & Formater
Målgruppe        Soundvenue.com        Soundvenue Magazine         Priser & Formater
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Display

Type Mobil  Desktop CPM

Megaboard top 320x160 px 930x180 px  135

Megaboard middle 320x320 px 930x600 px    90

Megaboard low 320x160 px 930x600 px    45

Artikelbanner top n/a  300x600 px  100

Artikelbanner sticky n/a  300x250 px    70

Artikelbanner low n/a  300x250 px    40

Wallpaper n/a  2560x1440 px  250

Overlay 320x320 px 800x500 px  450

Newsletter 600x200 px 600x200px 

Filstørrelse: Max. 60 kb
Filtyper: Jpg, gif, png, html

Mulighed for geografisk 
betinget annoncering, 
frekvensstyrring og 
annoncering på bestemte 
sektioner for et mertillæg. 

Klargøring af materiale
Alle annoncebannere skal leveres i enten jpg, png eller gif og må max fylde 
60kb. Soundvenues kreative afdeling Soundvenue Creative kan håndtere 
pro duktion og opsætning af annoncer mod en aftalt pris.

Indholdspartnerskaber
Der kan efter aftale udarbejdes integrerede og strategiske contentløsninger, 
herunder bl.a advertorials, contentpartnerskaber, temasponsorater og 
indholds kategorier, fotoserier og produktomtaler. 
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Contextual Display

Type Mobil  Desktop CPM

Logo top –  – 
Bundbanner 320x160 px 765x165 px 500

Custom Display

Type Mobil  Desktop CPM

Topbanner 100%x160 px  100%x400 px 270

Middlebanner 100%x320 px  100%x400 px 180

Monster Overlay 100%x320 px  100%x250 px 800

Advertorial

Type Reach    PRIS

Pakke A +400.000   69.500

Pakke B 200.000   42.000

Pakke C 100.000   28.500

Custom Display udvikles i 
samarbejde med Soundvenue.

Advertorial udvikles i 
samarbejde med Soundvenue.

Contextual Display udvikles i 
samarbejde med Soundvenue.
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Magazine

Type Format Pris

Helside 240x310 mm  DKK 21.500,-

Opslag  480x310 mm  DKK 39.500,-

Alle priser er eksklusiv moms og eventuelle bureauprovisioner.

Issue Deadline Udgivelse

#102 Forår  21.03.2016  06.04.2016

#103 Efterår  31.10.2016  16.11.2016

Klargøring af materiale

Alle annoncer skal leveres i high-res trykklar PDF i 300 dpi samt med 
3mm beskæring. Soundvenues kreative afdeling Soundvenue Creative kan 
håndtere pro duktion og opsætning af annoncer mod en aftalt pris.

Kontakt

Materiale sendes til : materiale@soundvenue.com
Kontaktoplysning for bestilling/ordre: kontakt@soundvenue.com

Opslag
Format : 480x310 mm 

Beskæring: 3mm

Pris : DKK 39.500,-

Helside
Format : 240x310 mm 

Beskæring: 3mm

Pris : DKK 21.500,-
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