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TYSKERNES TORDENSKRALD 
BULDRER PÅ NY – NU MED PLADS 

TIL HELE DEN PUKKELRYGGEDE

 MERCEDES-
AMG GT 63 S

TYROLS 
UKENDTE SKIPERLE

SERFAUS-FISS-LADIS ER 
EN HEMMELIG TREENIGHED 

AF ENESTÅENDE 
BJERGBYER

DK’S DYRESTE HUS

ROSENLUND
SLIP 75 MIO. KR.
– OG DET ER DIT

N O V E M B E R  2 0 1 8  ·  I S S U E  5 3

LUKSUS-

BOLIGER
DE NYESTE TENDENSER 

INDEN FOR KØKKEN, 
BELYSNING OG INDRETNING

VINTERMODE
ALT DET GODE AT 

VARME SIG MED, NÅR 
DET BLIVER KOLDT

ON THE ROAD AGAIN

50 SIDER OM

LUXURY AFICIONADOS 
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LUXURY AFICIONADOS
T H E  E S S E N T I A L  L U X U RY  G U I D E

I SKODSBORG MED
UDSIGT TIL HVEN

HJEMME HOS

CHARLOTTE
LYNGGAARD

O C T O B E R  2 0 1 8  ·  I S S U E  5 2

EFTERÅRSMODEN

2 0 1 8
FYLD GARDEROBEN MED NYE FARVER 

OG LÆKRE, BLØDE MATERIALER

PORTRÆT AF

GIORGIO ARMANI
”DET ER KUN MIG, DER 

TRÆFFER BESLUTNINGERNE”

TYSKERNES VILDE
HYBRID ER FREMTIDENS

SUPERSPORTSVOGN

VI TESTER

BMW i8

PÅ GASTROREJSE TIL CHILE

VIVA LA REVOLUCIÓN
RODOLFO GUZMAN TRYLLER 

I KØKKENET I SANTIAGO

Per Ingdal




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

De otte årlige udgivelser af magasinet lægger med indhold af høj klasse op til fordybel-
se og forsyner læserne med fascinerende og inspirerende artikler om luksus fra hele ver-
den. 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 højind-
komst segmentet. Og da det for en stadigt 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 ...

VI 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 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 
eksekveres på film.

UNIK DISTRIBUTION
*

DATA

Oplag, Luxury Aficionados: 15.000 stk.
Fans på facebook: 10.500 stk.
Followers på Instagram: 6.500 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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Af  P E R  I N G D A L

Det amerikanske smykkef irma Tiffany & Co. indtager Danmark med en butik i Illum som den 
første i Norden. At valget faldt på København, er ikke tilfældigt, men resultatet af f lere års søgen 

og Tiffany & Co.s ønske om at møde de skandinaviske smykkekunder i de rigtige rammer.

Breakfast at 
Tiffany’s

I 
disse år sker der markante 
forandringer i Køben-
havns bybillede. Internati-
onale luksusbrands åbner 
butikker på de mest eks-
klusive adresser, og det to-
talrenoverede stormagasin 
Illum har fået opgraderet 
sortimentet med flere luk-

susbrands, der typisk præsenteres i egne 
butikker i stormagasinet. Det er da også 
denne løsning, som Tiffany & Co. har 
valgt til sit indtog i Norden. Det ameri-
kanske smykkebrand har netop åbnet en 
shop-in-shop i Illum over 140 kvadrat-
meter i stormagasinets stueetage.

De fleste danskere kender Tiffany & 
Co. fra filmen ’Breakfast at Tiffany’s’, 
der er en elsket klassiker blandt mo-
deinteresserede og romantisk oriente-
rede kvinder. I filmen spiller stilikonet 
Audrey Hepburn hovedrollen som den 
smukke Holly Golightly, der drømmer 
om at blive friet til med tilhørende ring 
fra Tiffany & Co. På vej hjem i taxi fra 
en fest en tidlig morgen stopper Holly 
på 5th Avenue i New York foran Tiffany 
& Co.s berømte butik, hvor hun spi-
ser en morgenbolle fra en papirspose, 
mens hun kigger på de funklende rin-
ge i butikkens vindue. Denne berømte 
scene gav filmen sin titel og et boost til 

Audrey Hepburn 
i den ikoniske 
scene i filmen 
’Breakfast at 
Tiffany’s’.



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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BREITLING FLYVER HØJERE
Det sporty schweiziske mærke har haft enorm betydning for urmageri siden 1884. 
Med nye ejere sigter Breitling endnu højere over skyerne, blandt andet med hjælp 

fra det asiatiske marked.

L
ige siden 1884 har 
schweiziske Breit-
ling været pioner 
inden for mikro-
mekaniske urkon-
struktioner med 
fokus på lommeure 

med stopursfunktion – også kendt som 
kronografer. Rent faktisk krediteres 
Breitling for at have lanceret et arm-
båndsur med kronograf allerede i 1915. 
Med andre ord har der været sport i 
mærkets årer i over 100 år.

Det blev i den grad understreget, da 
Breitling lancerede Chronomat med 
kronograf og ’slide rule’-drejekrans i 
1942. Dette design blev for så vidt gen-
brugt, da det nu ikoniske Navitimer 
blev præsenteret i 1952.

I forhold til hvor populært Navitimer 
er i schweizernes kollektion, bør det 
nævnes, at Breitling gik meget stille 
med dørene, da modellen blev lanceret. 
Der findes ingen reklamer fra lance-
ringsåret, hvilket skyldes, at Breitling 
primært tilbød Navitimer i direkte salg 
til piloter. Sælgerne kom simpelthen ud 
på flyskoler og lufthavne med kuffer-
terne fulde af ure, deriblandt det nye 
Navitimer, og solgte de første eksem-
plarer på denne direkte måde.

Breitling noterede den øjeblikkelige 
succes, ikke mindst på grund af den re-
volutionerende drejekrans, der kunne 
hjælpe med udregning af brændstof-
forbrug, valuta og andre regnestykker, 
der var vigtige for især piloter. Breit-
ling kunne imidlertid også godt se, at 
den almindelige mand på jorden kunne 
have en interesse i at eje et Navitimer, 
og begyndte at reklamere for det efter-
spurgte ur, der i dag nyder ikonstatus.

Af  K R I S T I A N  H A A G E N

Chronomat-modellerne repræsenterer 
’Land’ i Breitlings nuværende kollektion. 

Her modellen vist med inhouseværk.

Kjole 
Max Mara 

7.695 kr.

Øreringe 
Wille Jewellery 

10.955 kr.

Jakke 
Designers Remix 

3.999 kr.

Trøje 
Cecile Bahnsen 

fra Lot#29 
4.100 kr.

Bukser 
Marc Jacobs 

6.099 kr.

Øreringe 
Rachel Comy 

fra Lot#29
3.700 kr.
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Man ved, at man har fat i noget specielt, når det tydeligt berejste par over for dig iført funklende 
Bogner fra top til tå læner sig frem mod dig og med hviskende stemme siger: ”Vær sød ikke at 

fortæl nogen om dette sted …” Det løfte har jeg holdt – lige indtil nu. 

eg befinder mig i en 
højhastigheds-kabinelift 
på vej op til Pezi Peak, 
2.800 meter over havet. 
Med mig har jeg min 
efterhånden ret skrap-
pe tiårige snowbunny, 
Emma, der har gjort 
det til sin mission at lig-
ge lige i røveren på sin 
skimæssigt snart over-

modne far, uanset farven af pi-
sten og helst også uden for den.  
Glæden ved at have et barn, der kan og 
gider lege med sin far, er uvurderlig. Og 
i Serfaus-Fiss-Ladis er mulighederne 
for leg enorme. Denne hemmelige tre-

enighed af bjergbyer byder på mange 
velplejede pister i de mørke nuancer, høj 
snesikkerhed og masser af offpister. 

Udsigten fra Pezid er svært beta-
gende med udsigt til adskillige 3.000- 
og 4.000-metertoppe i Schweiz mod 
vest og Italien mod syd, og der går 
adskillige minutter, inden øjnene er 
mættede, og vi igen klikker skiene på. 
Klar til nedturen. Vi kan vælge mel-
lem to krasbørstige sorte pister eller 
en lang, smuk blå autobahn. Emma 
vælger den sorte ’Vertikal’, der – som 
navnet antyder – er alt andet en flad.  

Solen står højt på himlen, og der er 
masser af sne på bjergsiderne. Trods de 

TYROLS UKENDTE
SWEET SPOT

Af  T H O M A S  R E X  F R E D E R I K S E N

Kölner Haus er områdets epicenter med 
tre restauranter og skibutik på pisten.
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Vi fejrer Porsches 70-årsjubilæum ved at lade motorredaktørerne 
Henrik Dreboldt og Nikolaj Karlshøj komme med deres fem favoritter 

i det stolte mærkes eventyrlige historie.

T I L LYKKE ,

P O R S C H E
Porsche 550 Spyder, 1955
Det var bilen, som James 
Dean kørte galt og døde 
i – og en af de smukkeste 
Porscher nogensinde. Lille, 
let (badevægten sagde ca. 
550 kg) og med en 1,5-liters-
motor på 110 hk var 550 den 
første centermotoriserede 
Porsche, og den var bygget til 
motorsport. James Dean var 
efter sigende også på vej til 
et løb, da han kørte galt i sin 
550 Spyder i september 1955. 
En sand legende.
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KONTAKT

ANNONCEPRISER ANNONCEFORMATER

Nr.  Udgivelsesdato               Redaktionelt tema  Materialedeadline 

55   19. februar (uge 8)            Forårsmoden 2019  25. januar 2019
56   26. marts (uge 13) Køkkendesign og trends  1. marts 2019
57     7. maj (uge 19)   Bolig & Design   12. april 2019
58   11. juni (uge 24)     Mode, bolig og nordisk design 16. maj  
59   27. august (uge 35) Efterårsmoden 2019  2. august 2019
60   24. september (uge 39) Luksusrejser til hele verden 30. august 2019 
61   22. oktober (uge 43) Indretning, køkken & bad 27. september 2019
62   26. november (uge 48) Festmode, ønsker og 2020 1. november 2019

Luxury Media ApS
Holbergsgade 26, 2. tv.
DK-1057 København K

Tlf.: +45 72 17 03 18 

Salgsafdeling
Kim Iversen

 +45 26 32 60 84
ki@luxuryaficionados.com

Redaktion 
Per Ingdal

+45 20 90 10 30
pi@luxuryaficionados.com

WWW.LUXURYAFICIONADOS.COM

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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Priser på forespørgsel hos Boffi København.

→

→ →

→ →

Det internationalt kendte designbrand Boffi var et af de firmaer, 
mange kiggede godt på under den store boligmesse i Milano i 

foråret. Her var italienerne med til at sætte agendaen for 
fremtidens køkkener, ikke mindst med modulbaserede løsninger. 

Her er tre spændende eksempler fra Boffi. 

UPPER, PIERO LISSONI, 2018

Upper kan bedst beskrives som en køkkenvæg, der består 
af en mængde modulerbare hylder og skuffer, hvilket gør 
den særdeles velegnet til skræddersyede løsninger. Glas-
moduler sikrer, at systemet får lethed og transparens. Man 
kan integrere LED-lys, og man kan vælge mellem træfiner 
eller forskellige former for sten, f.eks. carraramarmor, 
Pietra d’Avola og Crema d’Orcia.

57

COMBINE, PIERO LISSONI, 2018

Frihed til selv at designe sit køkken 
er filosofien bag Piero Lissonis nye 
modulbaserede køkken, Combine. Mo-
dulerne har et design, der er komplet 
på alle fire sider og kan sættes sammen 
til en køkkenø. Man kan sætte modu-
lerne sammen på et utal af måder og 
få sin helt egen komposition. Combine 
findes desuden i et væld af materialer, 
hvilket gør modulariteten næsten uen-
delig. Arbejdsstationer kan fås i poleret 
rustfrit stål, børstet skotsk rustfrit stål, 
hvid carraramarmor, Lithoverde Car-
rara og Pietra d’Avola.

K5 – K6 – K.2.2, 
NORBERT WANGEN, 2018

Hemmeligheden bag Norbert 
Wangens nye bud i den kendte K-
serie ligger i evnen til at fremstille 
et køkken, der både er fleksibelt og 
funktionelt, samtidig med at køk-
kenet er en æstetisk oplevelse. Det 
første K-køkken havde en bordpla-
de, der kunne glide frem og tilbage. 
Funktionaliteten var dobbeltsidig, 
da bordpladen både skjulte arbejds-
området og tjente som et bord. 
K5 tilbyder ekstra størrelse, og K6 
genopfinder bordets bevægelighed, 
blot sidelæns. K5 og K6 findes i 
rustfrit stål, Salvatori-marmor og 
flere andre materialer.
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➳

V E R D E N
I F Ø L G E
B O F F I

108 109

H E L L O  FA L L
Mangler du inspiration til efterårsgarderoben? 

Her er de items, som kan gøre sæsonen 
endnu mere stilfuld. 

Af  S I N E  K A R L S H Ø J

Altuzarra 

Bottega Veneta, 
4.620 kr.

Max Mara, 
3.795 kr.

Fendi 
hos MyTheresa, 

5.595 kr.

Cecilie Bahnsen, 
3.650 kr.

Christian 
Louboutin, 

5.030 kr.

Deitas, 
5.885 kr.

Sand Black Label, 
3.395 kr.

Sand Black Label, 
1.595 kr.

Jimmy Choo, 
4.845 kr.

Gianvito Rossi 
hos MyTheresa, 

5.885 kr.

Sand Black Label, 
1.695 kr.

Prada, 
11.950 kr.

Max Mara, 
2.755 kr.

Valentino, 
29.645 kr.

Gucci, 
26.075 kr.

Chanel, 
17.500 kr.

Baum Und Pferdgarten, 
1.299 kr.

Citizen of Humanity, 
2.530 kr.

Sand Black Label, 
1.895 kr.

27

 C A L I F O R N I A 
D R E A M I N G
Det er ikke hver dag, man får så smukke omgivelser at arbejde med, som da det 

sydafrikanske arkitektfirma SAOTA fik opgaven at renovere dette hus fra 1970’erne i 

Bel-Air i Californien. Huset har en mageløs udsigt over hele Los Angeles med bjergene 

og havet som nærmeste naboer.

T e k s t  T I N A  D I N E S  A P P E L T
F o t o  A D A M  L E T C H


