
8. august 2016

HARPIKS 3 
Traditionen tro udkommer håndboldmagasinet Harpiks - 
Danmarks Officielle håndboldmagasin i september måned 
med fokus på herrernes og damernes håndboldligaer, 
pokalturneringen samt landsholdene.

Priser
Helside fra kr. 8.000 - 15.000 ex. moms 

afhængig af placering og klub

Bundannonce fra kr. 6.000 - 12.000 ex. moms 
afhængig af placering og klub

Opslag fra kr. 12.000 ex. moms afhængig af 
placering

følg harpiks på facebook� www.magsinehaarpiks.dk �1

Ekspertvurdering 

Lars Krogh Jeppesen er vores 
ekspert og vurderer og 
kommenterer forventninger til 
klubbernes kommende sæson 

Divisions- 
foreningen 
Håndbold 

Harpiks distribueres i 
samarbejde med Divisions- 
foreningen Håndbold, som 
ejer og driver de kommercielle 
rettigheder til ligaerne. 

Generelt 

Harpiks er et gratis 
opslagsmagasin som uddeles i 
starten af håndboldsæsonen i 
både herreligaen samt 
dameligaen. Harpiks guider 
læserne igennem klubbernes 
forventninger til den 
kommende sæson hvor fokus 
er rettet på herreligaen, 
dameligaen, pokalligaen samt 
landshold. Harpiks stiller 
skarpt på de enkelte klubber 
og samler op på forventninger, 
tilgange, afgange, spillesteder 
og anden god info.
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Specifikationer: 

Antal sider: 96 + omslag

Oplag: 30.000 stk.

Format: 190 x 260 mm

Kvalitet: Omslag 300 g  NFC Gloss

indhold 80 g NWC Gloss

4 + 4 farver

Distribution: Via Divisionsforeningen Håndbold  - 
Ligaklubber (26 klubber)

Annonceformater: 

Helside 190 x 260 mm

Bundannonce A 40 x 380 mm

Bundannonce B 40 x 190 mm

Opslag 380 x 260 mm

produktionsfiler sendes i pdf-format med 4 mm 
skæremærker med pantone eller cmyk farver.

følg harpiks på facebook� www.magsinehaarpiks.dk �2

Personerne bag 
Harpiks 

• Thomas Nielsen (chefredaktør)

• Jesper Hansen (salg)

• Torben Hansen (salg)

• Simon Kristensen (salg)

• Henrik Ankerdal (grafiker)

• Lars Hansen (journalist)

• Jette Hansen (korrektur)

• Lars Krogh Jeppesen (ekspert)

Henvendelser til redaktionen:

Håndbold Magsinet Harpiks, A.P 
Møllers Alle 11, 2791 Dragør tlf. 
71750694 

Harpiks påtager sig intet ansvar 
for manuskripter, fotos, tegninger 
m.m som indsendes uopfordret

De i bladet nævnte priser, 
kvalitets- og firmabetegnelser er 
kun vejledende, og redaktionen 
påtager sig intet ansvar for evt. 
fejl i anvisninger mv. 

Stof fra Harpiks må kun citeres 
med tydelig kildeangivelse. 
Artikler og illustrationer er 
beskyttet af loven om ophavsret 
og erhvervsmæssig udnyttelse er 
ikke tilladt uden skriftlig aftale. 
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