
Branchemagasinet Bager & Konditor, 
www.bkd.dk og medlems-nyhedsbreve 

Bliv annoncør, historie- 
fortællings- og mediepartner  

Medieinformation 2023

Vær med til at formidle kvalitetsindhold, der kan  
inspirere og udvikle bager- og konditorbranchen. 
Bager- & Konditormestre i Danmark (BKD) inviterer 
interessenter og samtlige potentielle annoncører til 
at indgå i mere gensidigt værdiskabende samarbejder 
med branchemagasinet Bager & Konditor, www.bkd.dk 
og medlems-nyhedsbreve som historiefortællings-
motorer.
 
Vi er dog endnu ikke helt på plads med vores over-
ordnede partnerskabsstrategi, ligesom vi i det første 
halvår af 2023 knokler for, at BKD’s digitale kanaler op-
dateres, når det kommer til både udtryk og indhold.  
 
Men tankerne og vores historiefortællings-ambitioner 
deler vi allerede nu, og konkret kan ses, hvorledes det 
er muligt at annoncere i den første af fire 2023-ud-
givelser af Bager & Konditor. I løbet af marts/april 
opdaterer vi nærværende Medieinformation 
2023, så denne inkluderer de digitale muligheder og 
egentlige annoncepakkeløsninger.
 
BKD’s platforme er en genvej til at komme i direkte 
kontakt med ikke mindst beslutningstagerne i bager- 
og konditorvirksomheder fra Gedser til Skagen. 
 

Bager & Konditor
Udkommer fire gange i 2023. Oplaget er 1.500 stk. 
(44 sider). Udsendes til medlemsvirksomheder, 
potentielle medlemmer samt øvrige abonnenter.
Vi glæder os til at byde jer velkommen i vores  
magasin. Jeres annoncer/budskaber er med til at 
give ekstra vitaminer.
 
www.bkd.dk 
Hjemmesiden vil fra den 1. juni 2023 fremstå langt 
mere moderne, dynamisk, brugervenlig og som et 
fixpunkt for seneste nyt (samt deslige – på sigt – være 
en vidensbank). Branchemagasinet Bager & Konditor 
er muligt at tilgå gratis online via www.bkd.dk. På 
www.bkd.dk historiefortæller vi til hele branchen, om 
end detaljer vedrørende services og eksakte fordele 
naturligvis kræver medlems-login.      
 
BKD-medlemsnyt 
Nyhedsbrevet tilgår medlemmerne direkte i mail-
indbakken minimum to gange om måneden – hver 
mandag i ulige uger fra 1. juni. Her samler vi aktuelle 
branchenyheder, fortrolige informationer, indkaldelser 
til events etc.  

Kort om Bager- & Konditormestre i Danmark (BKD) 
BKD er den specialiserede brancheforening for profes-
sionelle bagerier og konditorier i hele Danmark. 
Godt 600 forretningsenheder er allerede medlemmer, 
så BKD repræsenterer antalsmæssigt cirka 75 procent 
af de hjemlige bager- og konditormestre. Målt på om-
sætning dækker vi imidlertid en endnu større andel,
idet næsten samtlige af de store virksomheder bakker 
op om branchefællesskabet forankret tilbage i 1895. 
Hovedparten af medlemmerne er dog den mindre eller 
mellemstore lokale håndværksbager, men medlems- 
kredsen tæller altså også Lagkagehuset, Farumhus,  
Bodenhoff, P.A. Andersen & Sønner med flere.

Vil du vide mere, kontakt … 
Udgiver
Bager- & Konditormestre i Danmark
Islands Brygge 26, 2300 København S 
Tel. +45 32630400

Adm. direktør er Henrik Mühlendorph
hm@bkd.dk / +45 22669644

Redaktør er Michael Tannis Beck
mtb@bkd.dk / +45 20101042
 
Annoncer 
Mediapunktet ved Anita Rasmussen
Søndervold 170, 7200 Grindsted  /  +45 51171424
ar@mediapunktet.dk / www.mediapunktet.dk



Annonce/advertorial-muligheder i  
BAGER & KONDITOR I 2023

Magasinet for bager- og konditorbranchen

1/4 SIDE TVÆRFORMAT 
B: 180 x H: 60 mm 

1/4 SIDE HØJFORMAT 
B: 86 x H: 124 mm 

Kr. 5.400,- 

1/1 SIDE
B: 180 x H: 252 mm

1/1 SIDE TIL KANT
B: 210 x H: 297 mm
+ 3 mm beskæring

Kr. 9.100,- / 9.400,-

1/2 SIDE TVÆRFORMAT
B: 180 x H: 124 mm

1/2 SIDE HØJFORMAT
B: 86 x H: 252 mm

Kr. 6.500,-

BAGSIDE
B: 210 x H: 250 mm
+ 3 mm beskæring

Kr. 9.600,-

OPSLAG
B: 420 x H: 297 mm
+ 3 mm beskæring

Kr. 14.500,-

ØVRIGE PRISER
Til kant kr. 300,-
Særplacering kr. 500,-
 
INDSTIK
Indhent venligst tilbud direkte ved 
Mediapunktet.
 
TELEFONTAVLE, trykt i branche- 
magasinet hver gang:
Per år / fire gange kr. 1.500,-  
(for rubrik med navn, adresse og 
kontaktdata).
Ekstra linje – per linje kr. 200,-
Logotillæg kr. 1.000,-
 
ANNONCEMATERIALE 
Skal leveres som trykklar PDF, min. 
300 dpi med alle skrifter og billeder 
inkluderet samt i RGB-farver.
 
RABAT
Fire indrykninger = fem procent.

Nummer Udgivelse Annonce-deadline Advertorial-deadline
 
1 uge 10 9. februar 2. februar

2 uge 25 24. maj  17. maj   

3 uge 38 25. august 18. august  

4 uge 49 10. november 3. november  

NYT i 2023 – advertorials i Bager & Konditor
Få en unik mulighed for at markedsføre jer, jeres værdier og jeres produkter. Advertorial-priserne matcher 
annoncepriserne. Vælg mellem 1/1 side eller et opslag. I bestemmer selv, hvorvidt I sender trykklart materiale, 
eller om vi skal sætte tingene op, så det bedre harmonerer med det øvrige indhold i magasinet/magasinets 
layout. Advertorials skal leve op til markedsføringsloven, de presseetiske regler og ikke mindst BKD’s etiske 
regler, der kan rekvireres ved henvendelse.
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