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Relevans - ikke sensation
Mediebranchen er presset. Læserne forsvinder. Unge ser ikke tv. Annoncørerne søger mod Google og Facebook
og alle de andre store, internationale platforme. Den sang er du sikkert vant til at høre, og for de fleste
medietyper er den sand.
Men som altid er der også stærke eksempler, som går den modsatte vej – og Altinget er ét af dem. For fem
år siden var vi cirka 35 fuldtidsansatte, i dag er antallet omkring 200. Altinget er vokset og vokset og vokset,
simpelthen fordi der er flere og flere, som får øje på, hvad landets suverænt største politiske medie kan tilbyde.
Traditionelt har nogle af kodeordene for journalister på de fleste medier været væsentlighed, overraskelse,
afsløring, sensation. Vi arbejder på en anden måde – for os er ordet ‘relevans’ måske det vigtigste. Hvad kan
vores læsere bruge informationen, hvordan bringer det dem videre? Dét betyder meget for os, når vi arbejder,
og det rammer tilsyneladende et stort behov blandt vores læsere.
Det betyder også, at Altinget nyder meget stor tillid blandt læserne. Vi strammer ikke vinklerne ud over
rimeligheden. Vi skal ikke ‘sælge’ et produkt hver dag, så vi kan vægte væsentlighed og relevans højt,
uden at gå på kompromis med troværdigheden. Vi lever nærmest udelukkende af den tillid, som vores læsere
nærer til vores journalistik! De kan stole på den, den bringer dem videre, den giver et sanddru billede af
virkeligheden.
Det smitter af, naturligvis, på deres forhold til de annoncer, vi bringer. Vi siger faktisk nej tak til nogle
annoncører, fordi det ikke passer ind i vores ‘miljø’. Det betyder til gengæld, at annoncer af vores læsere
opfattes som et velkomment bidrag til alt det, de interesserer sig for. Og derfor vender vores annoncører tilbage
igen og igen, og tak for det!

Christian Skipper
Annoncechef

Om Altinget
∫ Samtlige folketingsmedlemmer, ministre og
departementschefer abonnerer
∫ Beskæftiger 46 journalister - i alt 148 ansatte
∫ Blandt de mest citerede medier i Danmark

∫ Christiansborgs største redaktion
∫ Udkommer også i Riksdagen i Sverige (altinget.se)
∫ Står bag testen Kend din Kandidat, der ved sidste
folketingsvalg blev taget af 2,5 mio vælgere
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Høj troværdighed
Neutral

Arbejde
Privat

Kilder: brugerundersøgelse 2018 (Peytz & Co.) og Dansk Online Index

Om brugerne
∫ 525.507 brugere, 1.686.520 sidevisninger og
1.097.110 besøg om måneden
∫ Størstedelen er interesserede i Altingets annoncer
og finder dem relevante
∫ 54 % mænd og 46 % kvinder
∫ 90 % har lang/mellemlang videregående uddannelse

∫ Hver anden har ledelsesansvar
∫ Hver tredje har ansvar for rekruttering
∫ Hver fjerde har ansvar for indkøb
∫ Hver syvende abonnent er på øverste
ledelsesniveau.

Magasin

Job Platform

Profilannoncer

B
C

D

Jobannoncer
Direktør til VIVE - Det Nationale
Forsknings- og Analysecenter for
Velfærd

Jobannoncer
Venstre søger
kampagneleder til
valget til EuropaParlamentet

Danske Medier søger
publicistisk chef

Dagens overblik: Flere og
flere vælgere bakker op
om EU-medlemskab

E
F

Banner Platform

A

Nyhedsbrev

04/01/2019

Analyse: Er det nu V-DF-aksen bryder endegyldigt sammen?
ANALYSE: Engang havde Venstre og Dansk Folkeparti et værdifællesskab, men
i dag har det forvandlet sig til en bitter kamp om magten i blå blok. Kristian
Thulesen Dahl kan have overspillet sine kort.

Dagens overblik: Flere og flere
vælgere bakker op om EUmedlemskab
JOBANNONCER

Direktør til VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for
Velfærd
Frist: 13/01/2019

Venstre søger kampagneleder til valget til
Europa- Parlamentet
Frist: 02/02/2019

Danske Medier søger
publicistisk chef
Frist: 21/01/2019

Debat: Som ren betonby når København aldrig byens klimamål
Niels Jespersen: Radikale bejler til rosa Rikke, der kan afgøre valget
Løkkes pressesekretær skifter til Dansk Arbejdsgiverforening
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Medier
Altinget.dk udsender hver dag – året rundt – to gratis nyhedsbreve til flere end 80.000 danskere med de
vigtigste nyheder om dansk politik.

: arbejdsmarked

Dækker udviklingen i dansk beskæftigelsespolitik og
armlægningen mellem arbejdsmarkedets parter.

: arktis
Omhandler udviklingen i Arktis ud fra et dansk perspektiv med
fokus på rigsfællesskabet, udenrigs- og sikkerhedspolitik
samt erhverv, infrastruktur og klima.

: by og bolig
Dækker de politikområder, som sætter rammerne for de
steder, hvor danskerne bor: boligpolitik, den private og almene
sektor og det private boligmarked.

: christiansborg

Borgen indefra - mediers, politikeres og nøgleaktørers
foretrukne værktøj. Giver indblik i de store linjer, de små
nuancer og de centrale personer på Christiansborg.

: civilsamfund
Leverer nyheder, debat og baggrund om vilkårene for det
danske civilsamfund.
: digital
Leverer nyheder, debat og baggrund om digitale tendenser
og ny teknologi. Og stiller skarpt på de udfordringer, som den
moderne politiker skal håndtere.

: embedsværk

Sætter fokus på embedsstanden lige fra Slotsholmen over EU
til kommuner og regioner. Leverer nyheder, debat og baggrund
om embedsværket.

: energi og klima

Dækker dansk klima- og energipolitik. Ofte med afsæt i
Christiansborg, europæisk debat og lovgivning fra EU.

: eu
Dækker EU-politik set fra både Bruxelles og Christiansborg.
Fokuserer på udviklingen i EU's institutioner og det
europæiske samarbejde i bred forstand.

:forskning

Henvender sig til alle politisk interesserede, og vil i
udgangspunktet fokusere på historier, der vedrører dansk
viden, uddannelse og innovation.

:forsvar
Skriver om dansk og international forsvars- og
sikkerhedspolitik med særligt fokus på Østersøen,
cybersikkerhed og udmøntningen af forsvarsforliget.

: forsyning

Beskæftiger sig med de politiske rammevilkår for den danske
forsyningssektor. Emner som vand, affald, varme og el er
centrale i dækningen.

: fødevarer

Henvender sig til alle, der arbejder professionelt med
fødevarepolitik. Orienterer om ny lovgivning, politiske
ståsteder og aktørers interesser og standpunkter.

: kommunal
Dykker ned i krydsfeltet mellem kommunerne og
Christiansborg. Fokus på hvordan Folketing, regering og
kommuner prøver at styre de kommunale budgetter.

: kultur

Dækker de politiske områder, der er med til at definere og
sætter rammerne for mediernes vilkår og kulturlivet i det
hele taget.

: miljø

Dækker miljøpolitik i bred forstand og følger dansk og
europæisk miljølovgivning - både når lovene vedtages og
implementeres.

: social

Går i dybden med de politiske og faglige udfordringer på det
sociale område i Danmark, herunder hvordan lovgivningen
påvirker kommuner og organisationer.

: sundhed

Dækker den politiske diskussion om fordelingen af
ressourcer og de lovgivningsmæssige rammer for
sundhedsvæsenets aktører og patienterne.

: transport

Henvender sig til politiske aktører og andre, der har en
særlig interesse i transportpolitik.

: uddannelse

Følger og dækker de politikområder, som har betydning for
og sætter rammerne for uddannelse af børn og unge.

: udflytning

Stiller skarpt på danmarkshistoriens største udflytning af
statslige arbejdspladser.

: udvikling
Skriver om politiske beslutninger og processer
vedrørerende tildeling og prioritering af den danske
udviklingsbistand.
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Handelsbetingelser
Pr. 1. januar 2020. Der tages forbehold for ændringer.

Betaling

Data

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

NICHEHUSET og mediet videregiver ikke kundens
oplysninger til tredjepart.

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
publicering uden yderligere varsel. Dette sker uden
tab af ret til det fulde beløb og med sædvanlige
rentetillæg, indtil betaling sker.

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

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 produkter. De til enhver tid gældende priser og produkter kan rekvireres hos NICHEHUSET.
Der er ingen fortrydelsesret.
Der ydes ingen bureaugodtgørelser.
Forbehold
Såfremt en bestilt placering ikke kan leveres, placeres 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, forbeholder NICHEHUSET sig ret til – i samarbejde med
kunden – at udskyde annoncer til senere publicering.
NICHEHUSET kan ikke drages til ansvar for force
majeure, herunder – men ikke begrænset til – mediets nedbrud, manglende udgivelse, konkurs eller
lukning. Der ydes ikke erstatning ved force majeure.

Materiale

Kunden er ansvarlig for, at materialet og indholdet af
landingpage er i overensstemmelse med gældende
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 i højre hjørne markeres tydeligt
med ordet 'ANNONCE' eller 'SPONSORERET INDHOLD'.
Annoncer på samme baggrundsfarve som mediets
egen skal markeres med en tydelig streg rundtom.
Mediets egen typografi eller lignende må ikke
benyttes, lige-som 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 overensstemmelse med kundens angivelser. Det gælder også materiale, der ikke er leveret i overensstemmelse med
NICHEHUSETs tekniske specifikationer, eller hvis
materialefrist overskrides.
Ved trykfejl eller forkert format/publiceringsperiode,
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 første
publiceringsdag.
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Nogle af vores annoncører er:

Altinget / Nichehuset
Ny Kongensgade 10
1472 København K
Tlf. 35 35 10 10
Mail: annonce@altinget.dk

