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Mode til
kvinder
med power
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Danmark DKK 74,95
Norge NOK 89,90

cocKtail
med mere

Passer til enhver kvinde:
seks varianter af den lille
sorte, som sætter fokus
på figuren. I str. 44 – 52

Minimalisme versus
,
mønsterkunst: Bikerjakke
,
en
frakke med volum
bootlegbukser, XL-pullover
og lang vest

polarlys

Uldne materialer og
glimtende effekter på
en mode, som vi kan lide

Så må det
l
u
j
e
v
i
l
b
t
d
go
er.
– i store eller små selskab
Feste, slappe af, nyde tiden øjtidelige detaljer i sarte farver og afslappet
uh
Med romantiske modeller, , vatterede jakker eller duffelcoat
ter
feel good-tøj som heldrag

ret blouson til ham

Overraskelse! En cool vatte

17.12.2015 - 13.01.2016

Nr. 12/2015

Kr. 74,95

10021 ubd returuge 2
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Burda Style

mode

fraKKe 104 b

Burda er verdens største og ældste sy- og modemagasin. I 1949 start-

blødT

ede Aenne Burda sin egen mode- og forlagsvirksomhed. Med et hastigt

&

voksende oplagstal blev Burda hurtigt til verdens mest sælgende sy- og

Str. 36 – 44

Det hyggelige plys møder
lige linjer i den foerede
frakke uden lukning. Taljen
er markeret med et bælte af
sort repsbånd. Den brede
besætning forneden på
bagstykket og ærmerne er
spændende detaljer.
StOF & tILBEHØr

Plys (100 % polyester): alfatex.
de; strækfoer. Hat: Alessandra
Zanaria; Støvler over knæet:
Jimmy Choo

vildT

modemagasin og bliver udgivet i mere end 90 lande oversat til 17 sprog og

Uldstoffer og stof med print som rimfrost
eller glatte klipper – vi har lavet modeller med
vidde og blødt fald og leget med spillet mellem overflader i grå, hvid og lerfarver.

udkommer på verdensplan i knap 2 mio. eksemplarer. Burda indeholder

fotograf: sebastian sonntag
produKtion: anastasios voulgaris

Kjole med
volumen 109 b

Str. 36 – 44

Med en dyb udskæring med
læg i ryggen kan du også
vise hud om vinteren. De
skrå indsnit foran understøtter den runde silhuet.
StOF & tILBEHØr

Stof med hanefjedeffekt (97 %
polyester, 3% elastan): alfatex.
de. Sjal: Cos; armbånd i sterlingsølv: Martin Hardt; strømpebukser: Kunert

mode, kosmetik, tilbehør, velvære, indretning og er altid først med de nye
og mest smarte designs. Burda er berømt for sin høje kvalitet i symønstre

12/2015

burdastyle

5

og syvejledninger. Hver måned præsenterer Burda 50 nye mønstre samt
tilhørende vejledninger.

Burda Style målgruppe
Den typiske Burda læser er kvinder mellem 25 og 69 år. Det er mode-

mode

bluse med
udsKæring på
bagstyKKet
109 a

sTr. 36 – 44

Foran er blusen helt enkel
med oval udskæring. Men
bagpå vækker satinblusen
opsigt med dyb udskæring
og foldede læg.
sTOF & TilbeHør

bevidste og kreative kvinder, der udover mode også interesserer sig for

Crepesatin (82 % acetat, 18 %
polyester): bélinac. Armring:
radà; pailletnederdel: liu Jo;
strømpebukser: Kunert

indretning og bolig. Hendes kreativitet gør, at hun gerne vil sætte sit personlige præg på både tøj og bolig. Hun søger inspiration til udvidelse af

xxl-Kjole 119

sTr. 34 – 38, 40 – 44:

En stor firkant med
asymmetrisk udskæring,
en bar skulder, lommer i
tværsømmene og ny
imiteret jerseypels: En
oversizekjole med
overraskende og
spændende detaljer.

sin kreativitet, og handler materialer i både fysiske butikker og netbutik-

sTOF & TilbeHør

imiteret jerseypels (95 %
polyacryl, 5 % elastan): Jersey
systems. Netbluse: rich &
royal; støvler: Porsche design

ker. Hun bruger ca. 1,3 time på at læse magasinet pr. udgivelse.

aT
leT
sy
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Oplag
Burda Style udkommer i Danmark og Sverige i et samlet oplag på 29.000
eksemplarer: Danmark 10.000 og Sverige 19.000. Annoncering i magasinet giver derfor mulighed for at nå ud med en bred nordisk kampagne til
kreative kvinder i Skandinavien.

plusmode

Den lille sorte er et must i enhver
garderobe. Spændene delsømme,
forførende udskæringer og feminine
flæser tilfører en ny friskhed til den
klassiske model
fotograf: bodo ricKassel
produKtion: miriam nowaK ayala

figursyet
Kjole 132

sTr. 44 – 52

Venstre side: Sy den nu,
og brug den igen og igen:
Den forførende figursyede
kjole med delsømme
passer – alt efter
stylingen – til alle
anledninger!

meste

styKKer

sTOF & TilbeHør

Anbefalet materiale: Cloqué
(98 % uld, 2 % elastan); skjult
lynlås: YKK. Clutch: elisabetta
Franchi; ringe: Accessorize;
stiletter: French Connection

Udgivelsesfrekvens
Udkommer hver måned – 12 gange om året.

fraKKe 130

sTr. 44 – 52

Denne side: Stram,
elegant, cool: Frakken
med skjult lukning og en
lille flad krave og skarpe
delsømme er ren
skrædderkunst.

black

beauty
26
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sTOF & TilbeHør

Uldstof (90 % ren ny uld;
10 % kashmir): f.eks. Mahler
stoffe; knapper: Knopf schäfer.
øreringe: elisabetta Franchi;
ring: Marjana von berlepsch;
clutch: Michael Kors
Collection; strømpebukser:
Kunert

12/2015
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Ekstratip
Korte stikninger
mellem knaphullerne
holder stolpen flad, så
den ikke trækker. Hvis
du vil fremhæve taljen
yderligere, kan du gøre
det med et bælte.
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Priser + Format
2/1 side

Annoncesalg

Abonnementsklub

Format: 430 x 267 mm

Camilla Barner-Christensen

På www.altomhaandarbejde.dk

+ 3 mm på alle kanter

+45 40 95 22 24

har vi et specielt forum for vores

til beskæring

Camilla@highimage.dk

abonnenter, hvor vi annoncer

42.200 dkk.

specielle rabatter og andre fordele.
Omsætningsrabat

Vi samarbejder gerne om tilbud

1/1 side

Ved indgåelse af årsaftaler er der

til vores abonnenter mod god

Format: 215 x 267 mm

mulighed for at opnå omsæt-

profilering og produktomtaler i

+ 3 mm på alle kanter

ningsrabat og andre fordele. Kon-

vores magasin, nyhedsbrev og på

til beskæring

takt salg for yderligere

bloggen.

20.000 dkk. (DK magasin)

information.

32.475 dkk. (DK, SV magasiner)

Shoppen
Mængderabat

I webshoppen på

1/2 side højformat

Annoncører kan placere sine

www.altomhaandarbejde.dk

Format: 92 x 237 mm

annoncer i alle magasiner fra

sælger vi gode tilbud og lækre

+ 3 mm på alle kanter

Burda Nordic A/S.

varer som matcher vores mål-

til beskæring

Mængderabatten forudsætter at

gruppe. Produkter i shoppen kan

13.000 dkk. (DK magasin)

annoncerne bestilles samtidigt og

kombineres med annoncering

indrykkes inden for en 12 måned-

samt profilering i vores magasin,

ers periode.

nyhedsbrev og på bloggen.

+ 3 mm på alle kanter

Annullering/ændring af annoncer

Udgivelse + Deadline

til beskæring

Skriftligt senest 30 dage før dead-

Nr.

Udgivelse

Deadline

13.000 dkk. (DK magasin)

line.

1.16

13.01.16

10.12.15

1/2 side bredformat
Format: 190 x 126

Materialekrav
Annoncer kan sendes til annonce@burdanordic.com eller overføres til vores FTP server.
Kontakt annoncemodtagelsen for kodeord
samt evt. spørgsmål på tlf. 7399 6600.
Annoncer skal leveres færdigproduceret som
en højtopløselig PDF hvor billeder, logoer
etc. er min. 300 dpi og i CMYK farver.
Webannoncering formater
Background: 4000 (px) x 2754 (px)
Skyscrapers:

160 (px) x 600 (px)

Topbanner:

1360 (px) x 130 (px)

Nyhedsbrev
Vores nyhedsbrev bliver udsendt
to gange om måneden. Det inspirerer vores læsere til at bruge magasinerne og følge med i nyheder,
arrangementer og andre tiltag. Det

2.16

12.02.16

21.01.16

3.16

09.03.16

08.02.16

4.16

20.04.16

29.03.16

5.16

06.05.16

13.04.16

6.16

15.06.16

23.05.16

7.16

13.07.16

20.06.16

er muligt at få sin virksomhed/

8.16

17.08.16

25.07.16

brand profileret i nyhedsbrevet og

9.16

21.09.16

29.08.16

sine produkter eksponeret i via

10.16

12.10.16

19.09.16

konkurrencer.

11.16

16.11.16

24.10.16

12.16

21.12.16

25.11.16
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