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mandagmorgen

Læs mindre. Forstå mere.

Om Mandag Morgen
• Mandag Morgen er en unik kombination af 

et mediehus og en tænketank, som hjælper 
beslutningstagere med at forstå de udfordringer, 
vores samfund står over for, og med at udvikle og 
formidle nye løsninger.

• Mediet er grundlagt efter Murens fald i 1989.

• Mandag Morgen behandler emner som 
bæredygtighed, vækst og velfærd gennem korte, 
men dybdegående analyser rettet mod  danske 
såvel som globale beslutningstagere.

• Mediet står bag et ugebrev, en tænketank samt de 
to fagportaler TjekDet og Next. 

Sådan lød mantraet, da Mandag Morgen udkom for første gang i ugerne omkring Murens fald. Det var en tid 
med globalt opbrud og et stort behov for at forstå og indrette sig efter den nye verdensorden.

Nu står det hele igen og sitrer. Donald Trump har smidt alle de gamle spilleregler i skraldespanden. Briterne 
har besluttet at forlade EU. Og overalt dukker nye partier op med løftet om, at de kan redde det bestående ved 
at bryde det ned.

Som om det ikke var nok, står vi alle midt i en digital revolution, som stiller os over for svære og helt 
konkrete valg i vores hverdag – og som ændrer den måde, vi taler med hinanden på. Det hele bliver anført af 
amerikanske – og snart kinesiske – techgiganter, der ikke altid er særligt optagede af spillereglerne, og som i 
hvert fald nødigt betaler skat.

Mandag Morgen er et medie, der hjælper ledere i det private og det offentlige med at forstå alle de tendenser, 
der skyller ind over os.

Vi skriver for mennesker, der har travlt. Mennesker, som træffer beslutninger, prioriterer budgetter og lægger 
kursen for den konstant påkrævede omstilling.

Vi udkommer selvsagt digitalt, så man kan fange os på mobilen, på kontoret eller på iPad’en. Men først og 
fremmest udkommer vi hver mandag med et skarpt prioriteret magasin, som man kan holde i hånden, som 
man kan overskue, og som signalerer, at man er en af dem, der har valgt at tage ansvar.

Vi vil hellere kigge frem end tilbage. Som vores grundlægger har sagt: Forskellen på en trussel og en mulighed 
er, hvornår du får øje på den. Vi tror på muligheder. Og vi forsøger efter bedste evne at få øje på dem og dele 
opdagelserne med vores læsere. For at sætte dem i stand til at træffe de rigtige beslutninger. Vi understøtter 
en klog og oplyst samfundsdebat. Og så forsøger vi samtidig at være godt selskab. Et selskab, som man helst 
ikke vil gå glip af.

Jakob Nielsen
Ansvarshavende chefredaktør
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Om brugerne
• 100.722 brugere, 185.266 sidevisninger og 118.254  

besøg om måneden

• Ugebrevet går som oftest på runde på 
ledelsesgangene og læses af seks-otte personer

• 53 pct. kvinder og 47 pct. mænd

• Hver anden har ledelsesansvar

• Hver tredje har ansvar for rekruttering

• Hver tredje har ansvar for indkøb

• Hver syvende er på øverste ledelsesniveau.
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Kilder: Brugerundersøgelse 2018 (Peytz & Co.) og Dansk Online Index.

49

5

12

16

18

Geogra� Ansættelse

23
8

12

13
20

25

Jobfunktion

52

2

2

9

12
23

Troværdighed

15

85

Betalt abonnement

95

5

Personlig indkomst

26

26

4

12

20
12

Region Nordjylland

Region Syddanmark
Region Sjælland

Region Midtjylland
Region Hovedstaden

Høj troværdighed
Neutral Privat

Arbejde

Organisation
Øvrige

Region/Kommune
Stat

Virksomhed
Anden o�entlig institution

Under uddannelse
Andet

Lønmodtager 

Leder
Ledig

Selvstændig

Indtil 300.000
300.000 til 499.999

Over 1  mio.
Ønsker ikke at svare

500.000-699.999
700.000-999.999

Brugere



A

C D

B

E

Job-
annoncer

Sekretariatschef til Sundheds
styrelsen 

RUC søger program
leder til projekt om 
virtuelle undervis
ningsteknologier 

Programleder til Ros
kilde Festivalgrup
pens bæredygtigheds
program

Job-
annoncer

Frist: 13/01/2019

Frist: 02/02/2019 Frist: 21/01/2019

P
latfo

rm

F

Sponsoreret 
indhold



mandagmorgen

Tommy Ahlers: "Det handler om at prøve en masse ting og 
tillade sig selv at begå nogle fejl"

Hvad vil vi have – en stats-
mand eller en brugtvogns-
forhandler?

Sekretariatschef til Sundheds styrelsen 

RUC søger programleder 
til projekt om virtuelle 
undervisningsteknologier 

Programleder til Ros
kilde Festivalgruppens 
bæredygtigheds program

Vi skal holde op med at tro, at den perfekte vej til succes findes. I stedet skal vi begynde 
at tale om alle de tilfældigheder og kvantespring, der former vejen til gode job og, ja, livet. 
Ellers fortsætter perfekthedskulturen med at presse de unge ud i mistrivsel, mener uddan
nelses og forskningsminister Tommy Ahlers.

03/01/2019
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mm.dk er husets primære digitale platform, hvor læserne har adgang til Mandag Morgens artikler, ugebreve, 
rapporter, særpublikationer, blogs og debatindlæg. Med den digitale platform følger Mandag Morgens 
nyhedsbrev “MM Brief”, som leverer et overblik over nyt indhold på mm.dk samt løbende information om nye 
tiltag og produktioner fra huset. MM Brief udsendes tre gange om ugen – mandag, torsdag og søndag – hvortil 
kommer særudsendelser. 

Ugebrevet
Mandag Morgen leverer strategisk viden til samfundets beslutningstagere. Vi hjælper med at navigere i en 
stadig mere kompleks verden, hvor digitalisering, globalisering og klimaforandringer vender op og ned på 
samfundet, som vi kender det.

Ugebrevet Mandag Morgen er et eksklusivt magasin, hvor journalistikken og de grafiske detaljer har en særlig 
kvalitet og dybde. Det retter sig mod samfundets beslutningstagere i både den private og offentlige sektor med 
dybdegående og veldokumenterede artikler om nationale og globale udfordringer. Vi går op imod den hurtige 
nyhedsstrøm og foretrækker perspektivet. Det gør Ugebrevet Mandag Morgen populært også i forsknings- og 
uddannelsesmiljøer. Det udsendes på tryk hver mandag og kan hentes som digitalt magasin af samtlige 
brugere med onlineadgang.

MM Next er et nyt nichemedie, der beskriver og analyserer, hvordan digital teknologi forandrer spillereglerne 
i samfundet, i politik og i business. Vi har fokus på forandringer og muligheder og dermed i høj grad på frem-
tiden. MM Next fortæller om det nyeste inden for 3D-print, AI, robotter, selvkørende biler, droner, blockchain, 
virtual og augmented reality. Vi fokuserer kun i begrænset omfang på de specifikke teknologier, i stedet tager 
vi det lidt større perspektiv og beskriver teknologiers konsekvenser for udviklingen på den lange bane – i bu-
siness, i det offentlige, i kulturen, i politik og på det personlige plan.

Alle kan komme til orde, og især på de sociale medier lever “det frie ord” i bedste velgående. Er internettets do-
minerende position en udvidelse af demokratiet og en demokratisering af ytringsfriheden, eller er vi snarere 
trådt ind i en tid, hvor det er muligt for den enkelte at konstruere sandheden?

TjekDet tager beslutningstagerne og samfundsdebattørerne på ordet. Vi tjekker en oplysning, der vedholden-
de cirkulerer i den offentlige debat. Ikke mindst på de sociale medier. Vi har skabt et samlende univers, hvor 
vi ikke alene bringer egne faktatjek, men også anbefaler andre indenlandske og udenlandske kilders tjek af 
påstande. Ligesom vi skriver eller anbefaler artikler, der analyserer og sætter den offentlige debat i større 
perspektiv.

leveret af Mandag Morgen
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Handelsbetingelser

Betaling

Priser er eksklusive moms. Ordrer faktureres ved 
aftalens indgåelse. Fakturering sker elektronisk via 
e-mail eller EAN. Betalingsfrist er netto kontant 8 
dage.

Overskrides betalingsfristen, udsendes rykker. Er 
beløbet ikke betalt efter første rykker, påregnes 
rentetillæg på 2 procent per påbegyndt måned, og 
NICHEHUSET forbeholder sig ret til at standse pub-
licering uden yderligere varsel. Dette sker uden tab 
af ret til det fulde beløb og med sædvanlige rentetil-
læg, indtil betaling sker.

Abonnementer faktureres forud per år og fornyes 
automatisk ved periodens udløb. Abonnementer 
kan opsiges indtil 30 dage inden fornyelse. Eventuel 
introduktionsrabat bortfalder ved fornyelse.

Der tages forbehold for ændringer i priser og pro-
dukter. De til enhver tid gældende priser og produk-
ter kan rekvireres hos NICHEHUSET.

Der er ingen fortrydelsesret.

Der ydes ingen bureaugodtgørelser.

Forbehold

Såfremt en bestilt placering ikke kan leveres, pla-
ceres annoncen i samarbejde med kunden bedst 
muligt i forhold til den bestilte placering.

NICHEHUSET forbeholder sig ret til at vise annoncer 
i rotation.

Såfremt tekniske forhold nødvendiggør det, forbe-
holder NICHEHUSET sig ret til – i samarbejde med 
kunden – at udskyde annoncer til senere publice-
ring.

NICHEHUSET kan ikke drages til ansvar for force 
majeure, herunder – men ikke begrænset til – me-
diets nedbrud, manglende udgivelse, konkurs eller 
lukning. Der ydes ikke erstatning ved force majeure.

Data

NICHEHUSET og mediet videregiver ikke kundens 
oplysninger til tredjepart.

Materiale

NICHEHUSET forbeholder sig ret til at afvise annon-
cer, der strider imod mediets retningslinjer, etiske 
kodeks eller imod landets gældende love. Det gælder 
også annoncer, som i første omgang er blevet accep-
teret eller tidligere har været publiceret hos mediet.

Kunden er ansvarlig for, at materialet og indholdet 
af landingpage er i overensstemmelse med gælden-
de love og regler.

Placering af cookies eller indsamling af data om 
brugere eller mediet er ikke tilladt.

Annoncer, som kan forveksles med redaktionelt 
indhold, skal øverst markeres tydeligt med orderne 
'ANNONCE' eller 'SPONSORERET INDHOLD'. Annon-
cer på samme baggrundsfarve som mediets egen 
skal markeres med en tydelig streg rundtom. Medi-
ets egen typografi eller lignende må ikke benyttes, 
ligesom tekst skal ombrydes i et andet antal spalter 
end mediets standard.

Reklamation

NICHEHUSET og mediet påtager sig ikke ansvar for 
fejl i annoncer, som er publiceret i overensstemmel-
se med kundens angivelser. Det gælder også mate-
riale, der ikke er leveret i overensstemmelse med 
NICHEHUSETs tekniske specifikationer, eller hvis 
materialefrist overskrides.

Ved trykfejl eller forkert format/publiceringsperi-
ode, som kunden ikke bærer ansvaret for, ydes en 
reduktion efter NICHEHUSETs skøn, der højst kan 
beløbe sig til ordrens pris. Reklamationer skal være 
NICHEHUSET i hænde senest tre hverdage efter før-
ste publiceringsdag.

Pr. 1. januar 2019. Der tages forbehold for ændringer.
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Annoncører

mandagmorgen annonceinfo 2019

  


