
Mediekit 2020

KØBESTÆRK
målgruppe

GRATIS Magasinet MIDT I er målrettet kvinder midt i livet
Et oplysende, vedrørende og nærværende magasin med masser af substans. 
Ud over et livstilsmagasin deler MIDT I også inspirerende aktuelle debatartik-
ler fra kendte og ukendte om kendte og ukendtes holdninger og liv. 

Alt sammen stof, der involverer, inspirerer, rådgiver og som kvinder midt i 
livet kan sætte sig ind i. Vi tager emner op, som vi mener har den brede inte-
resse for målgruppen. 

Vi ønsker at fremprovokere en nysgerrighed og glæde hos vores læsere, som 
kan give en bred vinkel på hverdagen, om det så er erfaringer, oplevelser, 
udfordringer eller spejling. 

Vores primære berettigelse som magasin er at formidle journalistiske artikler, 
dele erfaringer, skabe fagligt stof, som rammer kvinder midt i livet og giver 
værdi for dem.



Annonceformater og priser

Kreativ grafisk tilkøb

Fakta

1/1 side
187x273 mm

eller til kant
210x297 mm

2/1 side
2 x 187x273 mm

eller til kant
420x297 mm

1/2 side
Bredformat:
187x134 mm

1/2 side
Højformat:
100x273 mm

BAGside
210x297 mm

12.995 kr.

19.995 kr.

7.595 kr. 7.595 kr.

15.995 kr.

IDHOLD/NØGLEORD
- Tema artikel
- Artikler med substans
- Artikler med hverdagens kvinder midt i livet
- Mad opskrifter
- Strikke- eller hækle opskrifter
- Tips&Tricks
- Bog anbefalinger

FAKTA
- Oplagstal trykte medie: 30.000
- Over 60.000 læsere
- Udkommer 6 gange årligt
- Købestærk målgruppe
- Det trykte medie har en høj gemmeværdi

MÅLGRUPPE
- Kvinder midt i livet - fortrinsvis 50+

Vi tilbyder kreativ opsætning af din annonce. Tekst og højopløste fotos leveres digitalt en 
måned før udgivelse. 2/1 side kun 1200 kr. - 1/1 side kun 850 kr. - 1/2 side kun 500 kr. 

TIPS & TRICKS
TIPS & TRICKS

Skær altid tulipanerne med en 
kniv – et skråt snit. Klip dem ikke 
med en saks. Hvis du hver dag 
køler tulipanernes vand ned med 
et par isterninger lever de længe-
re. Sæt tulipanerne et køligt sted 
om natten. Skift tulipanernes vand 
mindst hver anden eller tredje 
dag. Skær evt. et nyt snit i tulipa-
nerne indimellem, så de bedre 
kan optage vandet.

Boost din rengøring med 3 simple ting fra køkkenet 
Erstat rengøringsmidlerne med rengøringsmidler ud af bagepulver, ci-
tronsaft og eddike fra køkkenet. Du vil blive fascineret over, hvor effektive 
disse ting fra køkkenet er som rengøringsmidler. 

BAGEPULVER: Til smudsede brade-
pander, kaffe- eller tekander - bland 1 
teske bagepulver med 1 liter kogende 
vand og lad dem stå i blød alt efter 
behov.

CITRON: Fjerner kalk i badeværelset 
og køkkenet. Bland 1 del citronsaft 
og 1 del bagepulver. Lad blandingen 
sidde på udsatte områder alt efter 
behov, skyld og tør efter med en ren 
klud. Voila! 

EDDIKE: Spray eddike på blanke 
ståloverflader, som eksempelvis køle-
skab, elkedlen, emhætte og så videre. 
Du opnår det bedste resultat ved at 
vaske med sæbe inden, du sprayer 
med eddike.

Fyld vasen med 1/4 vand, 1/4 
eddike og en spiseskefuld natron. 
Lad blandingen stå i cirka ti minut-
ter og skyl derefter vasen grun-
digt. Voilá! Så har du en blomster-
vase, der er så god som ny.

Når frugten har stået ude et par 
dage, har du nok oplevet, at 
bananfluerne pludselig vælter 
frem ...
Hæld æbleeddike i et glas. Klip 
hjørnet af en frysepose, læg den 
over glasset, og pres hjørnet med 
hullet ned i glasset. Fluerne kan 
lugte det på lang afstand. Når de 
kommer ned i glasset, kan de ikke 
finde hullet igen. 

Vil du gerne vinde disse flotte 
øreringe fra BYGABAY, så ind-
send dit bedste tips/husråd 
inkl. foto til redaktionen: 
mfo@midti.nu.
Vi skal have dit bud senest 
10. feb. 2020.

Friske 
tulipaner

Boost din
rengøring

Rene vaser

VIND
flotte smykker

Bliv nummerets bedste

Banan- 
fluefælde

Giv os dit bedste husråd og vær den heldige vinder af et sæt smukke 
øreringe fra BYGABAY. Send dit råd til mfo@midti.nu inkl. foto.

Disse råd er venligst udlånt af Idenyt.
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Vi viser her et udpluk af bøger, som vi klart kan anbefale at læse 
- bøger der giver stof til eftertanke. Bøgerne kan bl.a. købes i KON-TUR’s 

boghandlere - se adresseliste på www.kon-tur.dk/find_butik

MIDT I BØGERNE

BØGERBØGER

LED IKKE EFTER MIG
Simons familie er tæt på at gå i 
opløsning. Hans teenage datter 
er stukket af hjemmefra og har 
gjort det klart, at familien ikke 
skal lede efter hende. Men Si-
mon kan ikke bare give slip på 
sin datter, han vil finde hende 
for enhver pris. Han stopper 
ikke, selv om hans eftersøgning 
fører ham direkte ind i en mørk 
og farlig verden, og før han ved 
af det, er både hans eget og 
hans families liv i fare ...

BARE STIK HAM EN!
50 inspirerende historier fra Pelle Hve-
negaards liv, der har sat sig fast i hans 
erindring, og som har inspireret, påvir-
ket og formet ham som menneske. 

SØSTER,  
MIN SØSTER
En fortælling om at være 
givet det samme liv, men 
aldrig at have de samme 
muligheder. Katrine og Sti-
ne bliver født tre måneder 
for tidligt som enæggede 
tvillinger. Katrine er sund 
og rask, hvorimod Stine 
har spastiske lammelser i 
arme og ben. Forældrene 
er unge, og efter tre år går 
de fra hinanden. Katrine og 
Stine er uadskillelige. 

HVOR FLODKREBSENE SYNGER
Kya Clark er den vilde pige, ”marskpigen”. Hun vokser 
op i 1950’erne i en hytte ude i sumpskoven ved North 
Carolinas kyst. Hendes mor og fire ældre søskende forlader 
en efter en hjemmet, så hun til sidst er alene med sin vol-
delige far. En dag forsvinder han også. Herefter er hendes 
liv en ensom kamp for overlevelse i en verden, der kun har 
foragt tilovers for sumpens fattige folk. 

ROMAN af
Harlan Coben
Gads Forlag

ERINDRINGER 
af

Pelle Hvenegaard
Politiken

ROMAN af
Katrine Nørregaard

Politikens Forlag

ROMAN af
Delia Owens
Gyldendal

Vi giver den:
✿✿✿✿✿✿

Vi giver den:
✿✿✿✿✿✿

Vi giver den:
✿✿✿✿✿✿

Vi giver den:
✿✿✿✿✿✿

DEN SIDSTE ENKE
Endnu et nervepirrende og selvstændigt 
bind i serien om retsmedicineren Sara 
Linton og hendes kæreste efterforskeren 
Will Trent, som på dramatisk vis bliver 
involveret i en uopklaret kidnapning.

ROMAN af
Karin Slaughter
HarperCollins

Vi giver den:
✿✿✿✿✿✿

Millennium-serien
DET ENDELIGE OPGØR

Hævn er en 
stærk drivkraft.

LISBETH SALANDER

”

Lovende fodboldspiller. Børsmægler. 
Popstjerne. Internationalt kendt 
bestsellerforfatter.

MØD JO NESBØ

For Jo Nesbø var vejen til at blive 
forfatter kringlet og besat med an-
dre karrieresucceser, der hver især 
ville have stillet de fl este tilfreds, 
men i 1996 blev det for meget for 
Nesbø at spille musik om aftenen 
og handle med aktier om dagen: 
“Det var en underlig Dr. Jekyll og 
Mr.  Hyde-tilværelse, og når jeg ser 
tilbage, forstår jeg ikke, hvordan jeg 
overlevede det år. Jeg kunne ikke 
sove, selv om det var det eneste, 
min krop ville. Så jeg bad om orlov, 
først hos chefen for investerings-
banken og så hos mit band,” fortalte 
Jo Nesbø i forbindelse med, at hans 
hoved person og højt elskede anti-
helt Harry Hole havde 20-års jubi-
læum. Nesbø tog så langt væk, han 
kunne komme. Til Australien. Med 
det erklærede formål at udleve en 
drøm, der havde fulgt ham helt fra 
barndommen: At skrive en roman. 

HARRY HOLE
Romanen blev til “Flagermusman-
den”, den første bog om Harry Hole. 
Uden at vide det, havde Jo Nesbø 
skabt en hovedperson, der har fulgt 
ham lige siden. Læsere verden over 
har forelsket sig i den høje, lyshåre-

de strisser fra Oslo, der er afhæn-
gig af sit arbejde og af alkohol (ikke 
nødvendigvis i den rækkefølge), og 
som med årene har fået synlige ska-
der af sit arbejde: en manglende fi n-
ger, et ar tværs over ansigtet. Harry 
Hole deler fl ere træk med sin forfat-
ter, for eksempel er de begge to mu-
siknørder. Musikken fylder meget i 
bøgerne, ikke mindst i den tolvte og 
seneste roman, “Kniv”.

EN ÅLREIT FYR
22 år efter Jo Nesbøs forfatterdebut 
udkommer hans bøger på 50 sprog 
og er solgt i mere end 40 millioner 
eksemplarer. Og hvad bruger han så 
pengene fra al den succes til? I 2008 
etablerede han Harry Hole-fonden, 
der bruger sine midler til at give børn 
i udviklingslande læse- og skrivefær-
digheder.  Fonden får sine indtægter 
fra tre af Nesbøs bøger, og hvert år 
uddeler den en pris til ‘En ålreit fyr/
En ålreit dame’. Derudover er Nesbø 
en mand med beskedne behov. Han 
bor i en lejlighed i Oslo og kører på 
cykel, men en guitar eller nyt klatre-
udstyr kan godt friste, når han to-tre 
måneder om året er i Thailand for at 
klatre i bjerge og arbejde på ideer til 
nye romaner. 

Det spørgsmål, Jo Nesbø oftest mø-
des med er selvfølgelig: “Kommer 
der fl ere bøger om Harry Hole?” Og 
svaret er altid: “Vi får se.” Foto: Thron Ullberg

Uden at vide det, havde 
Jo Nesbø skabt en hoved-

person, der har fulgt 
ham lige siden. 
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Annoncemateriale

Udgivelser

Distribuering

Tekniske data

• Aflevering af færdig trykklar annonce skal ske SENEST 3 uger før udgivelsesdato.
• Sendes til annoncer@midti.nu
• Alle priser er ekskl. moms.
• Reklamationer, rettelser og annullering skal ske skriftligt.
• Reklamationsretten bortfalder hvis materialefristen er overskredet.

6 gange årligt i januar - marts - maj - juli - september - november

Meny dagligvare butikker
Kon-tur boghandlere
Boutique MARY modebutikker samt andre udvalgte modebutikker
1500 Venteværelser hos bl.a. læger, sygehuse, fysioterapeuter, kiropraktorer og frisører 
(koncept Read&Care)
Biblioteker, apoteker og sygehuse
Specialbutikker med bl.a. danske gourmetvarer og kunsthåndværk      

PDF:  Materialet leveres som PDF filer i version 1.3  
(genereret gennem Acrobat Distiller).

PLACERING:  Al tekst og billedvigtige elementer placeres mindst 10 mm indenfor det  
beskårne format.

FOTOS:  Billeder skal som minimum have en opløsning på 300 DPI.  
PDF Filen må kun indeholde CMYK farver.

TIL-KANT  Formater der går til kant skal tillægges 3 mm hele vejen rundt til beskæring. 
INGEN SKÆREMÆRKER
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