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Personer 12 år+ 390

Personer 15-39 år 685

Mænd 15-39 år 1.225

Kvinder 15-39 år 1.300

Personer 35 år+ 735

Kontaktpris - målgrupper  CPM i DKK

Spotlængde prisindeks

Spotlængder i sek.  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Indeks  45 58 69 80 91 100 113 124 135 146 157 168

Udgangspunktet for prisberegningen er et 30 sekunders spot = indeks 100.   

Rabatmuligheder: Årsaftalerabat, Forudbestillingsrabat, Introduktionsrabat, Omsætningsrabat og Humanitær rabat 
Pakkemuligheder: Kickstart Pakke, Sommer Pakke, Bioextention Pakke   

Fordele:  
Intensiv eksponeringssituation, stor opmærksomhed/koncentration, stor forventning til forevisning, højkvalitetsreklamer, stor 
underholdningsværdi, god til image-/mærkevarestrategi og har sin styrke i ungdommelige og højforbrugsmålgrupper.

Ulemper:  
Svært at nå bredt ud (i ældre målgrupper), kan ikke generere høj nettodækning og frekvens, og samtidigt er det dyrt at 
producere film.

Udover køb af traditionel reklametid er der endvidere mulighed for køb af sampling, events, HotSpot, Sidst i blok, biografbil-
letternes bagsider, i Film Guide samt selve biografsalen.

Med ca. 90% af alle solgte biografbilletter har salgsnetværket Dansk Reklame Film næsten monopol på salg af biografre-
klame i Danmark. 

På Dansk Reklamefilm kan man segmentere på målgrupper, på genrer og på regioner (endog på biografniveau ved lokal-
reklame). 

Hele landet - Personer 12 år+ 390

De fire storbyer +15%

Øst for Storebælt +15%

Vest for Storebælt +15%

Region Nordjylland +15%

Region Midtjylland +15%

Region Syddanmark +15%

Region Hovedstaden +15%

Region Sjælland +15%

Kontaktpris - regioner CPM i DKK

Action 550

Thriller 550

Komedie 550

Kærlighed 550

Drama 550

Art film 550

Adventure 550

Kontaktpris - genrer  CPM i DKK
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OBS: Det er muligt at vise levende reklame film i op til 3 amter, ønskes flere amter skal der lokal afmelding på, hvis 
det fortsat skal afregnes til lokale priser. Lokal reklame med egen lyd og levende film “ligger” i samme blok som 
national reklame. Længden af reklamen kan øges til 16, 24, 32 sek. osv.    
       
Tillæg for kortere perioder:       
1, 2 og 3 måneders visning 100%
4, 5 og 6 måneders visning 75%
7, 8 og 9 måneders visning 50%
10, 11 og 12 måneders visning ingen tillæg     

Fordele:  Giver lokale annoncører mulighed for stærk lokal imageannoncering.
Ulemper:  De lokale reklamer kan stå i for stærk kontrast til “højkvalitets”-reklamer fra stærke mærkevareannoncører.

Biografreklame børn       
      
For børneannoncører kan man køre 3 sammenhængende uger efter behov, eller man kan købe børnepakker i fem perioder: 
        
  Perioder 2009 Pris 30 sek.

Lokal biografreklame
For lokale annoncører er der mulighed for lokal biografannoncering, som vises i biografen før de nationale reklameblokke. Der 
kan købes billeder uden lyd, billeder med lyd og ’levende’ reklamefilm.  

Pris   
Prisen er opgjort for et 8 sekunders spot i 12 måneder. De enkelte biografer/byer kan imidlertid købes særskilt og i mindre 
perioder. Ombytningsgebyr ved udskiftning af reklame: Kr. 50,- pr. sal pr. film.   

Frederiksborg og Københavns amt 52.800

Roskilde amt 3.100

Storstrøms amt 4.100

Vestsjællands amt 4.950

Bornholms amt 1.200

Fyns amt 9.500

Nordjyllands amt 7.400

Ribe amt 3.100

Ringkøbing amt 5.050

Sønderjyllands amt 2.700

Vejle amt 6.900

Viborg amt 2.950

Århus amt 14.500
Anm.: Ved billeder med egen lyd og levende film beta-
les et tillæg på 25% af prisen.  

Hele året kan købes for 396.000 kr = 40% rabat 

A. Vinter 02.01.-26.03 kr 170.000

B. Forår 27.03.-04.06 kr 90.000

C. Sommer 05.06.-27.08 kr 70.000

D. Efterår 28.08.-22.10 kr 200.000

E. Jul 23.10.-01.01 kr 130.000

Amt Pris pr. måned 
 i alt


