
Velkommen til DATinflight!
4 gange årligt udkommer vores Inflight magasin 
med spændende artikler og baggrundsstof om DAT, 
flyvning og anden underholdning, som vores rute- 
og charterpassagerer kan læse i ro og mag under 
flyveturen. Magasinet vil ligeledes blive uploadet på 
forsiden af www.dat.dk med direkte link til 
annoncørerne.

Magasinet er i A4 format, og der vil i alle udgaver 
være god og spændende læsning for alle 
aldersgrupper. Vores maj udgave udkommer kort 
tid før Folke-mødet 2019 løber af stablen på 
Bornholm. I den periode har vi dobbelt så mange 
afgange og passagerer. Det vil sige, at her er en 
glimrende mulighed for at få sit budskab ud til 
endnu flere. 

I dag transporterer vi op mod 1 million passagerer 
hvert år. Vi er gode til indenrigsflyvninger, og har 
faste ruter i både Danmark og Norge. Hele tiden 
arbejder vi på at skabe bedre transportforbindelser 
mellem danske og norske landsdele. Vi gør 
afstanden mindre, så vores passagerer har mere tid 
sammen.Det gør især livet nemmere for dansk 
turisme til Bornholm, men også for det danske 
erhvervsliv, som nyder godt af tætte forbindelser 
mellem Jylland og København.

Desuden flyver vi tusindevis af glade turister på 
oplevelser ude i verden. Det gør vi i tæt samarbejde 
med nogle af Danmarks største rejsebureauer.

Hos DAT værdsætter vi nemlig din tid og vores tid 
sammen – vi sætter pris på tiden. 

Ring direkte og bestil din annonce. 
Priser og data fremgår af mediaplanen.
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Redaktion
DAT
Postboks 80
6580 Vamdrup 

Kontaktperson: Betina S. Lorentsen 
Tel: +45 7692 3042 mobil: +45 3163 
1934 e-mail:  bet@dat.dk

Redaktør
Journalist Kim Reich
Tel: +45 5050 2016
e-mail: mail@kimreich.com

Annoncepriser inkl. 4-farver 1/1 side: 
DKK. 10.000,-
1/2 side: DKK. 5.500,-
1/4 side: DKK. 3.000,-
Alle priser er eks. moms
* Ved tegning af årsaftale ydes der 25% rabat.
* Ved tegning af 2 udg. ydes der 10% rabat.

Annoncemateriale
Vi modtager annoncer som PDF på e-mail eller CD. For 
alle annoncer gælder, at billederne skal være i 300 dpi. Vi 
udarbejder gerne kreativt oplæg til annoncer. Annoncer 
fremstillet i MS Word,
MS PowerPoint og MS Publisher kan ikke bruges af 
tekniske grunde.

Fejl eller rettelser
Der ydes ingen reduktion i annonceprisen i de tilfælde, 
hvor DATinflight er uden skyld i fejlens opståen.

Om DATinflight
DATinflight medtages om bord på DAT’s flyvninger samt 
distribueres til kunder og forretningsforbindelser m.fl.

Udgivelser 2019 
Primo marts 
Medio maj 
Medio september 
Primo december

Deadline 2019
4. februar
15. april
12. august
4. november

Annoncesalg
Mediapunktet ApS
Att.: Anita Bjerring Rasmussen 
Mail: ar@mediapunktet.dk  
www.mediapunktet.dk

Tel: 5117 1424
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