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LUXURY AFICIONADOS er skabt til alle tilhængere af luksus. Magasinet 
distribueres selektivt via ca. 400 high-end partnere, som bruger Luxury 
Aficionados til at skabe øget kundeloyalitet. Magasinet kommer derfor i 
hænderne på aktive forbrugere af luksusprodukter.

De seks årlige udgivelser af magasinet lægger med indhold af høj klasse op til fordy-
belse og forsyner læserne med fascinerende og inspirerende artikler om luksus fra 
hele verden. Indholdet leveres i et moderne og eksklusivt design, som understøtter og 
matcher annoncerne fra nogle af verdens bedste og mest respektable brands.

Luxury Aficionados har opnået en dominerende position blandt connoisseurs i høj- 
indkomst segmentet. Og da det for en stadig større del af danskerne gælder, at lysten 
og evnen til at nyde ægte luksus er stigende, er målgruppen for Luxury Aficionados 
i vækst. 

Luxury Aficionados
MEGET MERE END

ET MAGASIN ...

V I VIL ALTID været fortalere for det lækre, glittede papir og elsker den 
luksuriøse fornemmelse af et godt, gedigent magasin mellem hænderne. 
Men i de senere år har Luxury Aficionados udviklet sig til at være meget 
mere end et magasin.

Vi har skabt en digital tilstedeværelse, hvor website og sociale medier spiller sammen. 

Vi etablerer og afvikler events, hvor vi skaber kontakt mellem læsere og samarbejds-
partnere. 

Vi stiller vores redaktionelle kompetencer til rådighed for vores annoncører, så kom-
mercielle budskaber kan bringes i et native annonceformat, der i højere grad er i 
samspil med den redaktionelle DNA. Det gælder i magasinet såvel som i alle vores 
digitale kanaler – ligesom vi gerne udvikler formater og kommunikation, der kan ek-
sekveres på film.

UNIK DISTRIBUTION
*

DATA

Oplag, Luxury Aficionados: 20.000 stk.
Fans på facebook: 10.500 stk.
Followers på Instagram: 7.000 stk.

Vores stærke tilstedeværelse på tværs af print, digitale og 
sociale medier giver sammen med vores events annon-
cørerne endnu flere muligheder for at nå vores selektive 
målgruppe, og vi udarbejder gerne oplæg der sætter alle 
disse elementer i spil indenfor fornuftige budgetter. 
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De ultimative
smykker

Af  N I N A  H A L D

Unikasmykker er de ultimative dekorationer til kroppen. I dem fattes de største, smukkeste 
og mest kostbare ædelsten, og genren lægger op til, at designere kan slå sig løs med de mest 

ekstravagante idéer. Vi ser nærmere på et udvalg af danske unikasmykker, som f indes i butikker 
rundt om i landet – og et enkelt exceptionelt schweizisk smykkesæt.

En 50 carat brillant, som 
Chopard har ladet slibe 

ud af diamanten 
’Queen of Kalahari’.



LÆSERNE IFØLGE TNS GALLUP
Analysefirmaet TNS Gallup har gennemført en grundig læseranalyse, hvor tallene 
for Luxury Aficionados blev holdt op mod de officielle læsertal fra Index Danmark 
Gallup for elleve andre danske medier*. 

LÆSERNE AF LUXURY AFICIONADOS 
ER KARAKTERISERET VED FØLGENDE:
Læserne er generelt voksne danskere, som tjener en hel del mere end gennemsnittet. 
Læserskaren omfatter kun få pensionister, og stort set ingen helt unge. Der er flere 
selvstændige, topledere og folk i gode stillinger blandt vores læsere, end på samtlige 
af de andre medier i analysen. De er meget interesseret i biler, luksusprodukter, rejser 
og forbrug, men samtidig vil de gerne være først med det sidste nye, og er derfor også 
interesseret i økologi, bæredygtighed mv.. De er urbane, og går op i hvad de spiser. 
Læserne går ofte på restaurant, og har også gæster til spisning oftere end gennem-
snittet. Interessen for tøjmode og indretning er meget høj, og læserne har både lyst og 
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.

REDAKTIONEL PRIORITERING
Luxury Aficionados’ læsere er internationalt orienterede mennesker, som rejser me-
get og færdes hjemmevant i storbyer som New York, Paris og London. De forkæler sig 
selv med luksusprodukter, og det er vigtigt for dem at være velorienteret om det sidste 
nye, ligesom de gerne betaler ekstra for kvalitetsvarer. Derfor følger vores redaktører 
internationale tendenser, og sætter dem i perspektiv i forhold til den danske luksus-
forbruger. Vores medarbejdere henter inspiration på verdens vigtigste fagmesser og 
på virksomhedsbesøg hos førende producenter i hele verden indenfor hver deres om-
råde. Vores redaktionelle dækning omfatter følgende kategorier:

Mode, Ure, Smykker, Skønhed, Arkitektur, Bolig, 
Interiør & Design, Biler, Både, Gastronomi & Rejser

KVALITETSLÆSERE
*
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A
f de knap 1.200 
små øer midt 
i Det Indiske 
Ocean, som til-
sammen udgør 
Maldiverne, er 
kun cirka 250 
beboet. Typisk 

ligger der kun et enkelt resort på hver 
ø, og det 90.000 kvadratkilometer store 
ørige strækker sig næsten 800 km fra 
nord til syd. Med andre ord er overbe-

folkning ikke det første ord, man tæn-
ker på, inden man lander. Hovedsta-
den Malé har dog ret stor aktivitet med 

larmende scootere, der ræser ud og ind 
mellem de mange biler i skyggerne fra 
grimme betonbygninger og højhuse. 

Heldigvis er Malé ikke slutdestina-
tionen for os denne gang. Vi skal til de 
to resorts Soneva Fushi og Soneva Jani, 
hvor stress og larm simpelthen ikke ek-
sisterer. Vi tager med Trans Maldivian 
Airways, der med vandfly bringer os 
helt frem til vandkanten på vores før-
ste destination, Fushi. Vi bliver mødt af 
storsmilende personale, der som noget 

1. Alle trævillaerne på Soneva Jani er opført på pæle 
over vandet, og mindste villa er på knap 
500 kvadratmeter.

2. Nemmeste adgang til både Soneva Jani og Fushi 
er med vandflyveren. Det koster, men man slipper 
for den til tider ret skrappe søgang.

3. Både ved ankomst og afgang mødes man på Sone-
vas resorts af det ekstremt servicemindede 
og storsmilende personale.

4. På Fushi bevæger man sig rundt til fods eller 
på cykel. I paradis er biler eller andre motoriserede 
køretøjer ikke tilladt.

5. Hvis man ikke bryder sig om at svømme i havet og 
risikere at møde rokker og andre spændende havdyr, 
kan man tage en dukkert i villaens private pool.

Første klasse 
på bare fødder

Maldiverne er for mange en drømmedestination, der kræver en mere velpolstret tegnebog end 
så mange andre luksusrejsemål. Men øgruppen er så betagende, at den tiltrækker i tusindvis af 

turister, som nyder den helt specielle atmosfære og gerne betaler for den unikke oplevelse. 

Af  C H R I S T I A N  F R I I S  J O H A N S E N
F o t o  S O P H I A  H V I I D

af det første beder os om at aflevere vo-
res sko. 

I begyndelsen er den barfodede ople-
velse lidt akavet. Forklaringen til kravet 
er, at uden sko føler man alting bedre. 
Det vil jeg give personalet ret i, for jeg 
når ikke meget mere end ca. 100 meter 
ned ad junglestien på min netop udle-
verede cykel, før jeg har banket min fod 
ind i pedalen, og det kan bestemt føles. 
Savnet af skoene bliver dog mindre, 
som dagene går, og til sidst virker det 
helt dumt at proppe fødderne ned i så-
dan et hylster. 

Soneva-gruppen blev stiftet af Eva og 
Sonu Shivdasani med Fushi som det 
første resort af i alt fire. Det blev byg-
get i 1995, hvor parret også opførte et 
privat hjem på den øde ø Kunfunadhoo. 
Til at begynde med havde parret ingen 
idé om, hvad der skulle være den bæ-
rende tanke bag deres resort, men efter-
hånden som byggeriet skred frem, blev 
visionerne mere og mere klare. Kode-
ordet blev SLOW LIFE, hvilket står for 

”Man overgiver sig 
hurtigt til ølivsstilen, 

hvor timerne bare 
passerer roligt afsted 
uden stress og jag”

5.

3.

2.

1.

4.
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Chopard 
Superfast Power Control 
Porsche 919 HF Edition
Det har ikke været skidt at være Chopard 
de seneste to år. Ikke alene har det familie-
ejede firma succes med sine bud på eks-
klusive smykker og ure, Chopard har også 
været ’Official Timing Partner’ for Porsche 
Motorsport siden 2014 og har dermed 
kunnet se sin lynhurtige partner stå øverst 
på podiet i det legendariske 24-timers Le 
Mans to år i træk.

I forbindelse med samarbejdet har Chop-
ard i 2017 lanceret det sorte Superfast 
Power Control Porsche 919 HF Edition, der 
rent navne- og designmæssigt er inspireret 
af den aktuelle Porsche 919-model.

Uret tilbyder automatisk inhouseværk, 
kaliber 01.11-M, der svinger hurtigere end 
konventionelle automatiske værker, nemlig 
med hele 57.600 svingninger i timen. Et 
konventionelt automatisk værk svinger 
normalt med 28.800 svingninger i timen, 
så også her beviser Chopard, at mærket er 
den perfekte partner til Porsche.

På trods af det høje svingningstal holder 
uret en gangreserve på 60 timer, og des-

uden er værket COSC-certificeret, hvilket 
betyder, at det holder en daglig præci-
sion på -4/+6 sekunder. Gangreserven er 
indikeret ved ’9’ og ligner meget snedigt 
benzinmåleren på en bil.

Chopard Superfast Power Control Por-
sche 919 HF Edition er lavet af sort DLC-
behandlet titanium, har en diameter på 45 
mm og er limiteret til 100 stk. 

Du skal opsøge én af Chopards egne butik-
ker for at få lov til at købe dette stærkt 
limiterede ur og betale cirka 115.000 kr. for 
at få lov til at forlade forretningen med det 
om armen. ■
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A t kalde Porsche Panamera Sport 
Turismo for en stationcar er 
korrekt i sin konceptuelle be-

tydning. Det siger sig selv, hvorfor Por-
sche har fundet på en anden betegnelse, 
og det er også helt fair, for Sport Turis-
mo lyder mere sexet, akkurat som bilen 
tager sig ud. 

Der er noget cool over en stationcar 
i dag. Måske fordi den signalerer over-
skud – selvom en Kia med stor bagklap 
ikke helt gør netop dét. Men når der er 
550 hk under hjelmen, og designet er 
mere shooting brake end familietrans-
porter, så matcher det bedre billedet af 
en familie, der lever det fede liv. 

Faktisk er der ikke den store forskel på 
en Sport Turismo og den Panamera, du 
kender. Akselafstanden og det meste af 
karrosseriet er det samme, hvilket også 
gør sig gældende for stort set alt andet 
fra interiør til motor – men fra bagdø-
rene og bagud fortsætter taglinjen ud 

i en fræk og skarpt afrundet bagende, 
som både giver den store Porsche mere 
karakter og mere bagageplads. Okay, vi 
taler beskedne 20 liter ekstra, men til 
gengæld rummer bilen pæne 1.390 liter, 
hvis du pakker den helt til loftet – det 
matcher næsten forholdene i en Merce-

des CLS Shooting Brake. Læssekanten 
er også lavere (som om vi nogensinde 
havde troet, vi skulle vurdere læssekan-
ten i en Porsche), hvilket gør det nem-
mere at svinge Samsoniten eller dagens 
indkøb fra Louis Vuitton-butikken op i 
køretøjet og komme videre. Bagklappen 
åbner og lukker naturligvis pr. automa-
tik.

Nok om det praktiske. Det er bag 
rattet, det sker. Har du allerede kørt 
den seneste generation af Panamera, 
venter der ikke de store overraskelser i 
Sport Turismo. På den gode måde. Bi-
len springer i gang med et brøl, i hvert 
fald hvis du som os vælger den største 
og bedste model, Turbo. Den brutale 
lyd skaber en herlig kontrast til det raf-
finerede interiør af glatte touchflader og 
hightech-skærme, og du vænner dig al-
drig til det sug i maven, som de 550 hk 
skaber, når du lægger fra land. 

Af  N I K O L A J  K A R L S H Ø J

DADDY COOL

Bedst som du troede, at Cayenne Turbo var den ultimative Porsche til familien, har 
tyskerne lanceret Panamera Sport Turismo. Vi blev inviteret til Canada 

for at tage en tur i den nye, tjekkede supersportsvogn med plads til det hele.
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KONTAKT

ANNONCEPRISER ANNONCEFORMATER

Nr.  Udgivelsesdato               Redaktionelt tema  Materialedeadline 

49   20. februar (uge 8)           Forårsmoden 2018  26. januar 2018
50    6. april (uge 14)  Det store jubilæumsnummer 9. marts 2018
51   12. juni (uge 24)  Bolig & Design   18. maj 2018
52   11. september (uge 37)     Efterårsmoden 2018  17. august 2018
53   23. oktober (uge 43) Indretning, køkken & bad 28. september 2018
54   27. november (uge 48) Festmode, ønsker og 2019 2. november 2018

L. A. Media ApS
Kompagnistræde 14D, 1.
DK-1208 København K

Tlf.: +45 72 17 03 18 

Salgsafdeling
Thomas Henningsen, 
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th@luxuryaficionados.com

Kim Iversen
 +45 26 32 60 84

ki@luxuryaficionados.com

Redaktion 
Per Ingdal

+45 20 90 10 30
pi@luxuryaficionados.com
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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.

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

Indstik og andre kreative 
annonceformater
Pris efter vægt/format. Mulighed for 
indklæbning m.m.
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MINISTERLAMPEN
Gulvlampen blev designet i 
1930 af Robert Dudley Best. 

Lampen blev hurtigt me-
get populær og kendt som 

Winston Churchills lampe, da 
den engelske premierminister 
brugte lampen på sit kontor.

Bestlite 
BL3-messinggulvlampe, 

8.295 kr.

STÅLSAT
I 1960’erne skabte den amerikanske arkitekt War-
ren Platner en møbelserie, der i dag anses for at 

være blandt designikonerne i moderne tid. Platner-
kollektionen er kendetegnet ved sin skulpturelle og 

harmoniske form med stål som en helt essentiel del af 
designet. Hvert element er fremstillet i lakeret nikkel 

med en beskyttende klar plastring i bunden.
Warren Platner, 
pris fra 23.700 kr.

ALL THAT JAZZ
En sofa fra Eilersen er en klassiker inden for dansk design. Rene linjer og ukompliceret 

elegance kendetegner mærket, og hver eneste sofa er skabt med ægte møbelhånd-
værk. Jazz har et moderne og minimalistisk design, som er i tråd med tidens trends. 

Eilersen Jazz-sofa, 
pris fra 39.500 kr.

IKONISK SKALSTOL
Østens farverigdom og Vestens afklarede 
formsprog mødes i skøn forening, når Carl 

Hansen & Søn præsenterer Wegners ikoniske 
skalstol CH07 polstret i eksklusive silketeksti-
ler af den legendariske producent Jim Thomp-
son Fabrics. De ekstraordinære kombinationer 

tilbydes i en begrænset periode året ud.
Wegner CH07-skalstol, 

pris fra 14.995 kr.

WATT A SPEAKER
Prisen er i den tunge ende, 

men der er heller ikke 
sparet på noget på Bang & 
Olufsens nye aktive højt-

taler. Det verdensberømte 
firma fra Struer står bag 

den 2.100 watt kraftfulde 
BeoLab 50, som både er 

et designmæssigt mester-
værk og en enestående 

lydoplevelse.
BeoLab 50 fås i udvalgte 
Bang & Olufsen-butikker 

verden over. Prisen er 
99.995 kr.

DOBBELT TREENIGHED
Tricolore er en yderst eks-
klusiv serie fra ’&tradition’, 

fremstillet i mundblæst 
bohemianglas og designet 
af Sebastian Herkner. Når 
man sætter de to vaser ind 
i hinanden, dannes der en 
tredje farve, deraf navnet 

Tricolore. 
’&tradition’ Tricolore, 

pris fra 2.995 kr.

SKÆRMKUNST
Fjernsynet skal tilbage på 

gulvet, mener Vogel’s. Den 
hollandske specialist i TV-

ophæng har allieret sig med den 
danske designer Malte Kidde 
og skabt et praktisk og smukt 
egetræsstaffeli, som lader din 
fladskærm indgå som del af 

indretningen.
Vogel’s OP1. 

For mere information, 
se www.vogels.com.

ORGANISK RETROSTIL
Det ultracool retrospejl i 
organisk formet akryl og 

pink neonlys blev oprindeligt 
designet i 70’erne. Det er 

italieneren Ettore Sottsass 
jr., der har designet spejlet, 

som står højt på ønskesedlen 
hos alle fashionistaer. 
Ultra Fragola-spejl, 

55.000 kr.

EKSKLUSIVT GENVALG
Carl Hansen & Søn genintroducerer nu spise-
bordsstolen CH23. Den enkle og funktionelle 
stol med de fine håndværksmæssige finesser, 

der ikke har været i produktion de seneste 
fem årtier, var et af Wegners allerførste møb-

ler eksklusivt for Carl Hansen & Søn.
Wegner CH23, 
pris fra 5.395 kr.

VILTER VITRINE
Elegant vitrineskab med 45° udglattede 

kanter i struktur af aluminium eller træ i mat- 
eller blanklakeret struktur til opbevaring af 
personlige genstande eller bøger. Fås i en 

version med og uden låge.
Molteni&C 45°-vitrineskab hos Interstudio, 

pris fra 30.980 kr.

GAVER

T I L 
B O L I G E N

BOFFIBADEKAR
Med det eksklusive, skalformede 

badekar Iceland har Piero Lissoni skabt 
et moderne og elegant mesterværk 

for Boffi. Fås i tre fine nuancer, pris på 
forespørgsel. 

For mere information, 
se www.boffi.com.
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Der er noget særligt over at køre i 
et ukendt landskab uden helt at 
vide, hvornår man er fremme. 

Der er også noget særligt over at an-
komme til sin destination og erfare, at 
man er fremme ved en gemt perle, der 
ligger isoleret og stråler uden for storby-
ens let tilgængelige tilbud. 

Mühltalhof i landsbyen Neufelden er 
sådan et sted. Opført i 1698 er det langt 
fra nogen ny bygning, men til gengæld 
er den for nylig blevet gennemrenoveret 
med lækre værelser, som der er i alt 22 
af. 

Hotellets virkelige sjæl åbenbarer 
sig, da vi træder ind i hotellets hjerte, 
gourmetrestauranten. Denne er udsty-
ret med vinduespartier fra gulv til loft 
med udsigt over floden Mühl, en side-
flod til Donau. Også flere af værelserne 
har både vinduer og terrasse ud til den 
smalle flod, hvor man er mere end vel-
kommen til at tage en dukkert. 

Bag det lille luksushotel og den til-
hørende restaurant står familien Ra-
chinger, der i generationer har drevet 
stedet. Der er i løbet af de seneste par 
år sket et generationsskift, for 26-årige 
Philip Rachinger, der anses for at være 
et af Østrigs største kokketalenter, har 
overtaget roret fra sin far, Helmut Ra-
chinger. Den unge køkkenchef har alle-
rede flere internationale restauranter på 
CV’et, og i foråret 2016 blev han invi-
teret til at deltage i The Grand Gelinaz 
Shuffle, en verdensomspændende bytte-

dag, hvor nogle af verdens bedste køk-
kenchefer for en aften bytter restaurant. 

Philip har sat alle sejl ind på lokale rå-
varer fra de nærmeste omgivelser, hvor-
af flere også er fundet vildt i naturen. Vi 
lægger ud med fisk, naturligvis fersk-
vandsfisk fra det lokale vand i form af 
ørred. De små, men intenst smagende 
kæber er befriet og lagt på en lille pude 
af puffet kartoffel, og man mærker med 
det samme råvarens friskhed.

Vi fortsætter med fjeldørred i en ge-
nial servering. Aflange træbokse med 
låg bliver båret ind til alle ved bordet, 

LIVSNYDERI I ØSTRIG
I vores bevidsthed er Østrig mest kendt som en vinterferiedestination, men 

landet har en anden og mindst lige så smuk side. Kom med til regionen 
Oberösterreich, hvor unge kokke er begyndt at røre på sig. 

Af  R A S M U S  P A L S G Å R D
F o t o  J Ü R G E N  G R Ü N W A L D ,  M O N I K A  L Ö W  o g  R A S M U S  P A L S G Å R D

V
i længes alle efter sy-
dens sol, og når det 
sker, kigger de fleste 
af os mod Frankrig, 
Italien og Spanien; 
men faktisk er Østrig 

også en særdeles attraktiv destination, 
når lysten til godt vejr melder sig. Hvad 
landet mangler i strande og hav, har det 
i smukke sø- og bjerglandskaber, hvor 
man kan tage en dukkert, sejle ud i 
speedbåd eller svinge fiskestangen. 

Det gælder ikke mindst i regionen 
Oberösterreich, der fungerer som et af 
østrigernes mest yndede feriedestina-
tioner for dem, der ønsker afslapning, 
ro og smuk natur. Og gastronomi, ikke 
mindst, for der sker spændende ting på 
den front med unge kokke, som viser 
vejen for fremtidens toprestauranter i 
Østrig. Jeg har kigget nærmere på et par 
af dem, der for alvor gør det godt. 

MÜHLTALHOF 
Intim luksus ved floden

Øverst: Kulmacaron på Mühltalhof.

Nederst: Solnedgangen på 
Seehotal Das Traunsee. Et smukkere 
scenarie er svært at forestille sig. 

Philip Rachinger har i en ung alder fået anførerrollen 
i køkkenet på Mühltalhof.

To stykker smukt grillet dålam er klar til servering på 
Mühltalhof.

”De små, men intenst 
smagende kæber er befriet 
og lagt på en lille pude af 
puffet kartoffel, og man 
mærker med det samme 

råvarens friskhed.” 

Philip Rachinger


