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MEDIE-
iNFORMATION



BY INVITATION 
ONLY
Luxury Aficionados er skabt til alle tilhængere af luksus, men er så ab-
solut ikke for enhver grundet den selektive distribution via partnere som 
Audi, Bentley, Lufthansa, Swiss, m.fl.. Vores partnere forærer deres bedste 
kunder vores magasin efter princippet ”By Invitation Only”.
De seks årlige udgivelser lægger med indhold af høj international klasse op 
til fordybelse og forsyner læserne med fascinerende og inspirerende artikler 
om den ypperste luksus fra hele verden. Indholdet leveres i et sublimt visu-
elt univers, som understøtter, og matcher annoncerne, fra nogle af verdens 
bedste og mest respektable brands. 
Efter fem år har Luxury Aficionados allerede opnået en dominerende positi-
on i højindkomst-segmentet. Og da det for flere og flere mennesker gælder, 
at den indkomstdel, der går til de basale behov, udgør en stadig mindre del, 
er antallet af potentielle kunder til luksusprodukter stigende. Luxury Afici-
onados er tænkt som værende disse menneskers foretrukne medie, hvor de 
kan finde inspiration til luksuskøb, viden og ikke mindst næring til deres 
drømme.
Læserne af Luxury Aficionados er selektive, og de interesserer sig i større el-
ler mindre grad for tilværelsens finesser. Nogle lever et rendyrket luksusliv, 
hvor der ikke gås på kompromis med noget som helst, mens andre lever et 
luksusliv i en mere afgrænset interessesfære. Det, de har tilfælles, er evnen 
til at drømme og fantasere, deres mindset, deres livssyn og deres aspirati-
oner. Om de er mænd eller kvinder, er i den sammenhæng uden den store 
betydning, for Luxury Aficionados-genet findes i begge køn.
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Redaktionel prioritering
Luxury Aficionados’ læsere er kosmopolitter som færdes hjemmevant i stor-
byer som New York, Paris og London. De kender til luksusprodukter på højt 
niveau, og køber mange luksusprodukter. For dem er det vigtigt at være 
først med det sidste nye, og der betales gerne for kvalitetsvarer. Derfor har 
vi valgt at lade vores redaktionelle sigtekorn have et meget internationalt 
fokus, og vores redaktion af erfarne specialister rejser derfor verden rundt 
for at kunne producere et magasin med indhold der ikke står tilbage for 
noget medie såvel i Danmark som i udlandet. Vores redaktionelle dækning 
omfatter følgende kategorier:

Mode, Ure, Smykker, Interiør & Design, 

Kunst & Antikviteter, Jagt, Penge og Karriere, 

Biler, både, Gastronomi, Rejser

Mode, Ure, Smykker,  
Interiør & Design,  
Kunst & Antikviteter,  
Jagt, Penge og Karriere, 
Biler, både,  
Gastronomi, Rejser
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Læserne ifølge TNS Gallup
Analysefirmaet TNS Gallup har gennemført en grundig læser- analyse, 
hvor tallene for Luxury Aficionados blev holdt op mod de officielle læsertal 
fra Index Danmark Gallup for elleve andre danske medier*. Læserne er 
karakteriseret ved følgende:

Læserne er generelt voksne danskere, som tjener en del mere end gennem-
snittet. Læserskaren omfatter kun få pensionister, og stort set ingen helt 
unge. Der er flere selvstændige blandt vores læsere, end på samtlige af de 
andre medier i analysen, og læserne interesserer sig meget for erhvervs-
forhold. De er også meget interesseret i biler, luksusprodukter, rejser og 
vil gerne være først med det sidste nye. De er urbane, og går op i hvad de 
spiser. Læserne går ofte på restaurant, og har også gæster til spisning oftere 
end gennemsnittet. Interessen for tøjmode og indretning er meget høj, og 
læserne har råd til at være med på det nye. 

* Berlingske, Børsen, Bo Bedre, Børsen Pleasure, Eurowoman, Euroman, 
RUM, Bådmagasinet, Jagt, Vildt og Våben, Bil Magasinet, Golf Magasinet.

KVALITETS-
LÆSERE



Distribution
– 20.000 magasiner lige i slipstrømmen på forbruget!

Vi har kortlagt vores målgruppes færden og har valgt at forære dem maga-
sinet der, hvor de i forvejen er i gang med at bruge penge. Det sker via cirka 
400 nøje udvalgte samarbejdspartnere over hele Danmark, som vi kalder 
L.A. Hotspots. De er udvalgt efter graden af relevans for målgruppen og kan 
være gourmetrestauranter, forhandlere af eksklusive biler, juvelerer, møbel-
huse og andre steder, hvor vores målgruppe naturligt bevæger sig hen og 
bruger deres penge. Vi indgår mange steder som en integreret del af vores 
distributionspartneres loyalitetsprogrammer, og Luxury Aficionados bliver 
således overbragt med en ’anbefaling’ til målgruppen. Hermed kan man 
som annoncør så at sige lægge sig i slipstrømmen på forbruget og ramme 
denne interessante målgruppe meget præcist.
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SEKS SUBLIME 
UDGIVELSER

Udgivelsesplan:

Nr. Udgivelsesdato Materialedeadline

37 19. februar (uge 7) 27. januar 2016

38 8. april (uge 14) 16. marts 2016

39 17. juni  (uge 24) 25. maj 2016

40   2. september (uge 35) 10. august 2016

41 21. oktober (uge 42) 28. september 2016

42 25. november (uge 47)   2. november 2016



Specifikationer

Papirkvalitet
Indhold: Novapress Silk, 100 gram, limbundet
Omslag: Multiart Gloss, 300 gram med uv-lak 
eller kachering

Kontrolleret oplag iflg. Dansk Oplagskontrol: 19.613 styk. 

Annoncepriser
1/1-side  40.000 kr. 

2/1-side 60.000 kr. 

Bagsiden 70.000 kr. 

Side 2-3 70.000 kr. 

Inderside bagside  60.000 kr.
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ANNONCE-
FORMATER
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Focus your power.
New Audi R8 Coupé V10 plus 5.2 FSI quattro 610 hp S tronic.

Audi R8 Coupé V10 plus 5.2 FSI quattro 610 HK S tronic. Forbrug v/bl. kørsel: 8,1. CO2: 281 g/km.
Bilen er vist med ekstraudstyr. Prisen er endnu ukendt.
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Annonceformater

1/1 side:  217 x 280 mm + 5 mm til beskæring
2/1 side:  434 x 280 mm + 5 mm til beskæring + 3 mm i ryg 



Annoncer sendes til
Annoncer afleveres som trykklar pdf på 
ann@luxuryaficionados.com

Indstik og andre kreative annonceformater: 
Pris efter vægt/format. Mulighed for indklæbning m.m. 

Kontakt
Luxury Aficionados udgives af: 

L. A. Media ApS 
Tuborg Boulevard 12
DK-2900 Hellerup info@luxuryaficionados.com
Tlf.: +45 72 17 03 18 www.luxuryaficionados.com
Fax: +45 72 17 03 19 www.facebook.com/luxuryaficionados

Salgsafdelingen:
Kim Iversen   ki@luxuryaficionados.com

Redaktionen:
Christian Friis Johansen   cfj@luxuryaficionados.com 2016
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Luxury Aficionados 

GOES SOCIAL 
AND DIGITAL ...



Vi har altid været fortalere for det lækre, glittede papir og elsker stadig fornem-
melsen af et godt gedigent magasin mellem hænderne. Men vi er heller ikke for-
stokkede og blinde, så vi har bemærket den digitale fremmarch og ikke mindst 
mobilen som forbrugernes ”new best friend”. 

Siden lanceringen af Luxury Aficionados for fem år siden, på toppen af krisen, 
har vi etableret os som det største og eneste rendyrkede luksusmagasin i Dan-
mark. Men vi hviler ikke på laurbærene og har derfor valgt at supplere den trykte 
version af Luxury Aficionados med en ny hjemmeside (mobilevenlig), at styrke 
vores Facebook profil (p.t. 8.000+ fans) og ligeså m.h.t. vores Instagram 
tilstedeværelse (p.t. 4.000 + followers). Som seneste tiltag har vi lanceret 
en digital version af Luxury Aficionados som er tilgængelig gratis via App Store 
og Google Play. Sidstnævnte vil give os en lidt bredere rækkevidde, men uden at 
udvande den trykte version som stadig vil være ”By Invitation Only”, og forbe-
holdt de få, som har deres gang hos vores partnere. 

Instagram 
https://instagram.com/luxuryaficionados

Disse tiltag giver vores annoncører nye muligheder for at kommunikere med 
vores målgruppe til meget fornuftige priser. 

https://instagram.com/luxuryaficionados
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Bannerannoncering på hjemmesiden og generel omtale af produkter. Sidstnævnte 
koster ikke noget, men er vores service til annoncørerne og følger vores almene retnings-
linjer for relevans overfor brugerne. Ejerskab af artikelkategorier koster fra 4.000 kr./md. 
Du kan se vores hjemmeside her www.luxuryaficionados.com

Facebook- og Instagram Shout-Outs. Lad os bringe jeres produkter i fokus på de popu-
lære sociale medier. Priser fra 5.000 kr./gang afhængig af hvor meget vi skal understøtte 
opslaget med Facebook annoncering. Normalt vil vi bruge halvdelen af beløbet på at 
booste opslaget hos Facebook.

Facebook 
https://www.facebook.com/LuxuryAficionados

Annoncering i den digitale version af Luxury Aficionados. Vi er her åbne for stort set alle 
kreative formater med fx video, hyperlinks, tilmeldingsformularer etc., og kun fantasien 
sætter grænserne her. Vi er gerne behjælpelige med udvikling af denne type annoncer ef-
ter tilbud. Digitale annoncer koster 5.000 kr./side, eller 2.500 kr./side hvis man allerede 
har annoncen med i den trykte version. Du kan hente vores digitale version her:  

App Store
https://appsto.re/dk/hB545.i

Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.napp.luxuryaficionados

Kontakt 
Ring/skriv til os, og lad os komme med et bud på 
hvad vi kan gøre for jer på vores nye digitale platforme. 
Kim Iversen, ki@luxuryaficionados.com, mobil 2632 6084.

http://www.luxuryaficionados.com
https://www.facebook.com/LuxuryAficionados
https://appsto.re/dk/hB545.i
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.napp.luxuryaficionados
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