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Vi glæder os til at byde dig
velkommen i biografen i 2019
Biografen er et af de få steder, hvor reklamer er et positivt tilvalg. I et landsdækkende net af biografer i
Danmark tilbyder vi stærke kvalitetseksponeringer i et helt unikt miljø.
I 2019 tilbyder vi lidt flere indkøbsmuligheder og ændrer lidt i de forskellige målgrupper, hvor vi bl.a.
indfører kontaktkøb i familie.
Du kan læse mere i disse Priser & Betingelser 2019.

Dit kampagnemål afgør, hvordan du skal køre
Det mest populære køb af biografreklame er ”Alle 12+”, hvor kampagnen bliver vist foran spillefilm for
voksne. Dette køb er godt til ”bursts” og lanceringskampagner, hvor målet er at komme bredt ud.
Ønsker du at vedligeholde en kampagne og have en kontinuerlig tilstedeværelse i biografen, er der
desuden mulighed for at køre et mere reduceret tryk over en længere periode.

Familie og Genre
Har du et budskab til hele familien, børn som voksne, og dit spot kan vises til alle aldersgrupper, indfører
vi også en ”Alle” målgruppe som vil blive afviklet på tværs af både familie- og 12+ film.
Endelig er der også muligheden for at købe ind i specifikke målgrupper, hvor din kampagne vil blive vist
foran de film, som har den højeste affinitet i målgruppen.
Vi garanterer, at vi hver uge, med et skarpt filmudvalg, kan ramme målgrupperne:
•
•
•
•

Mænd 12+
Kvinder 12+
Alle 15-39
Alle 30+

Har din kampagne et geografisk aspekt kan du opdele den i enten Regioner eller ”De 4 storbyer”.
Filmmix vil fortsat være en mulighed for dem, som ønsker en selekteret afvikling helt ned på enkelte film.
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Priser
I 2019 sælges samtlige nationale målgrupper med kontaktgaranti på total antal
leverede kontakter iblandt alle personer.

CPM 2019
Alle

435

Alle 12+

499

Mænd 12+

620

Kvinder 12+

620

Alle 15-39

620

Alle 30+

620

Geografi*

620

Genre**

620

Familie

329

FilmMix

800

Ugentlige kontaktestimater for
hver målgruppe vil løbende
blive opdateret. Kontakt vores
salgsafdeling for at modtage konkrete
kampagneoplæg på baggrund
af seneste kontaktforecast.

* Geografi kan købes på regionalt niveau. Ønskes yderligere geografisk segmentering, henviser vi til vores lokale produkt.
** Følgende genrer udbydes: Drama, Komedie, Adventure, Action, Thriller, Art-film, Kærlighed.

Sæsonindeks
Kampagner reguleres med nedenstående sæsonindeks for hhv. voksen- og familiekampagner.

Voksenkampagner

Familie

Uge

Indeks

Uge

Indeks

1

80

1-5

100

2-4

85

5-6

90

6-9

135

7-8

95

10-14

100

9

90

15

110

10

100

11-12

110

16-17

125

13-15

100

18-26

100

16-18

110

27-35

90

19-23

85

24-26

100

36-39

100

27-32

80

40

115

33-39

90

41-43

135

40-43

135

44-51

125

44-47

100

52

100

48-52

110
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Spotindeks
Udgangspunktet for prisberegningen er 30 sek. Hvis reklamefilmen er en anden længde, reguleres prisen
efter nedenstående sekundindeks gældende for alle Nationale kampagner.
Spotlængde
Indeks

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

45

58

69

80

91

100

117

133

150

167

183

200

217

233

250

267

283

300

Splitspot og multispot
Kampagneprisen reguleres, hvis en kampagne afvikles med 2 spot i
samme reklameblok (splitspot), eller hvis 2 uafhængige annoncørers
produkter eller ydelser afvikles i samme spot (multispot).

Kortvisningstillæg
Nationale kampagner indkøbt i familiemålgruppen tillægges gebyr,
såfremt kampagneperioden er under sammenhængende uger.

Hotspot

30%

Trailer

20%

Hotspot

Sidst

DRF outro

Nationale spots

10%

Sidst

Lokale
spots

2. sidst

2. sidst

DRF intro

Biointro

Biospil

Placering i reklameblok
Ønskes særplacering i reklameblokken, reguleres prisen med
nedenstående tillæg.

Splitspot

5%

Multispot

15%

1 uge

50%

2 uger

25%

3+ uger

0%

Spillefilm

Øvrige tillæg
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Lokal prisliste
Kortvisningstillæg
På kampagner som kører under 10 mdr. påregnes et kortvisningstillæg på grundpriserne.
1-3

4-6

7-9

10+

+25%

+20%

+15%

0%

Kampagnens længde (mdr.)
Tillæg

Priser
Pris pr. mdr.
10 sek.

Biograf

By

Musikteatret

Albertslund

2

1.800,-

Allerød Bio

Allerød

1

1.000,-

NFB Aalborg Kennedy

Aalborg

10

15.800,-

NFB Aalborg CitySyd

Aalborg

6

11.100,-

Baltoppen Bio 1-2

Ballerup

2

1.300,-

NFB Herning

Herning

6

7.400,-

Birkerød Bio

Birkerød

NFB Falkoner

Frederiksberg

2

1.400,-

NFB Randers

Randers

6

7.900,-

6

8.000,-

Bio Silkeborg

Silkeborg

5

7.900,-

NFB Frederikssund
NFB Waves

Frederikssund

4

2.800,-

NFB Trøjborg

Trøjborg

5

2.400,-

Greve

6

3.600,-

NFB Aarhus C

Aarhus

9

10.100,-

NFB Hillerød

Hillerød

6

5.900,-

CinemaxX Aarhus

Aarhus

11

17.000,-

Reprise Teatret

Holte

1

1.100,-

NFB Fotorama Viborg

Viborg

5

6.600,-

Grand Teatret

København K

6

7.200,-

NFB Esbjerg

Esbjerg

7

9.000,-

Empire Bio

København N

5

4.100,-

NFB Fields

København S

9

11.700,-

NFB Koldning

Kolding

6

9.500,-

NFB Palads

København V

17

18.000,-

NFB Imperial

København V

1

7.900,-

NFB Dagmar

København V

5

4.900,-

CinemaxX Fisketorvet

København V

14

18.000,-

Gloria Biograf

København V

1

1.100,-

NFB Lyngby

Lyngby

11

16.000,-

Viften Rødovre

Rødovre

1

1.000,-

Rønne Bio

Rønne

1

2.000,-

NFB Tåstrup

Tåstrup

7

5.100,-

Region
Nordjylland

Sale

Region
Midtjylland

By

Region
Syddanmark

Biograf

Region
Sjælland

Region Hovedstaden

Samlet prisoversigt pr. mdr. ved årsaftaler (10 sek.)
Sale

Pris pr. mdr.
10 sek.

Café-Biografen

Odense C

3

2.300,-

CinemaxX Rosengård

Odense C

7

4.100,-

NFB Odense

Odense C

9

9.000,-

Biografen 1+2

Tønder

2

1.100,-

NFB Køge

Køge

6

7.000,-

NFB Nykøbing Falster

Nykøbing F.

4

3.600,-

NFB Næstved

Næstved

6

6.100,-

Kulturpakken: Grand, Empire, Dagmar, Gloria, Holte

18.400,-

Garanti placering sidst i lokal playliste: +15%.
Alle priser er ekskl. moms.

Visningspriserne er baseret på et 10 sekunders spot, herefter udregnes andre spotlængder ud fra et fast sekundindeks.

Specifikationer for spots
Spotlængden ændres +/- 1 sekund = Prisen ændres +/- 10%
Materiale
Hvis du ikke allerede har et reklamespot hjælper vi dig med at få produceret et. Kontakt en af vores
lokale salgkonsulenter på tlf. 33 32 54 00 for nærmere information.
Specifikationer for spots
Kontakt DRF på levering@drf.dk for specifikationer eller find information på www.drf.dk.
Betingelser
Du kan finde de gældende betingelser på www.drf.dk.
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Biospil, esport, sampling, event og aktivering
Engagement
Hos Dansk Reklame Film har du mulighed for at komme helt tæt på vores gæster og interagere med
dem. I vores Engagement afdeling har vi udviklet flere kreative løsninger, som kan bringe dig helt tæt
på den rigtige målgrupper. Det kan foregå fysisk gennem vores stærke events, digitalt med Biospil eller
hvorfor ikke kombinere det fysiske og digitale til vores esport arrangementer.
ESPORT
Bliv en del af hypen omkring esport. Esport er
det område inden for engagement, som er i størst
vækst. Viewing parties er arrangementer i Nordisk
Films biografer, hvor vi udnytter biografsalenes
indretning og bl.a. viser Counter Strike og League
of Legends. Det store lærred er med til at skabe en
unik oplevelse og et stærkt sammenhold om esport.
Eksempelvis viste vi i 2018 en League of Legendsfinale, som fyldte Nordisk Film Biografer Imperials
1000 sæder.
BIOSPIL
Du kan komme i endnu tættere dialog med din
målgruppe igennem Biospil-platformen. Her
åbner du mulighederne for, at din målgruppe kan
interagere med dit brand direkte fra biografsædet,
inden reklamerne starter i Nordisk Film Biografer.

Biospil kan købes på både A12+ og Familie
Biospil A12+
(50% af alle A12+ forestillinger*)

kr. 150.000,(2 spil hver måned)

Biospil Familie
(100% af alle familie forestillinger*)

kr. 100.000,(1 spil hver måned)

Gamecenter

kr. 35.000,- pr. måned

Skattejagt med AR

kr. 35.000,- pr. måned

Film/serie quiz

kr. 300.000,- pr. år

Kontakt din konsulent for tilbud på udvikling af biospil

SAMPLING & EVENT
Vi er eksperter i at skabe og skræddersy kreative
idéer til dit brand i vores biografmiljøer til glæde
for din målgruppe og dermed dit produkt.
Vi laver sampling-løsninger ud fra dit behov og
giver dig et kvalificeret bud på, hvilke film og
biografer der passer til den målgruppe, du ønsker
at komme i kontakt med.
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Engagement pakketilbud
DRF står for planlægning og koordinering. Der udvælges hvor/når der skal være sampling på baggrund af produktmålgruppe.

ESPORT PAKKEN
ÉT UDVALGT ESPORTBIO EVENT I 4 STORBYER

Pakken
indeholder

•
•
•
•
•
•

Synlighed på det store lærred i biografen
Synlighed på 2 sponsor roll ups
Synlighed på foyer skærme i biografen
Visning af reklamefilm
Konkurrence i pause (Evt. Biospil)
Muligheden for sampling i salen/foyeren

Pris: 40.000,-

PREMIEREWEEKEND PAKKEN: 3 dage
EN UDVALGT BIOGRAF

Pakken
indeholder

•
•
•
•
•
•
•

Sampling i biograf efter eget ønske
Sampling i foyeren i 4 timer per dag over 3 dage i premiereweekend
2 samplingsmedarbejdere
Synlighed i 2 områder på sponsor roll ups
Professionelle billeder
Professionelle event film
Mulighed for ekstra aktivering via POS eller anden aktivitet

Pris: 30.000,-

STORBY PREMIERE PAKKEN: 3 dage
PREMIEREWEEKEND I 4 STORBYER

Pakken
indeholder

•
•
•
•
•
•
•

Sampling i 4 udvalgte biografer efter eget ønske
Sampling i foyer i 4 timer per dag over 3 dage i premiereweekend
8 samplingsmedarbejdere (2 per biograf)
Synlighed i 8 områder på 2 sponsor roll ups
Professionelle billeder i 1 udvalgt biograf
Professionelle event film i 1 udvalgt biograf
Mulighed for ekstra aktivering via POS eller anden aktivitet

Pris: 100.000,-

STORBY SAMPLING PAKKEN
SAMPLING I FOYEREN I 4 STORBYER

Pakken
indeholder

•
•
•
•
•
•
•

Sampling i 4 udvalgte biografer efter eget ønske
Sampling i foyer i 4 timer 1 dag
8 samplingsmedarbejdere (2 per biograf)
Synlighed i 8 områder på 2 sponsor roll ups per biograf
Professionelle billeder i 1 udvalgt biograf
Professionelle event film i 1 udvalgt biograf
Mulighed for ekstra aktivering via POS eller anden aktivitet

Pris: 40.000,-
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Betingelser 2019
Partnerskabsaftale
En Partnerskabsaftale er en bindende kontrakt mellem annoncør og Dansk Reklame Film A/S. I Partnerskabsaftalen defineres udgangspunktet for samhandel mellem parterne i det aktuelle kalenderår.
Den primære årsag til at indgå en Partnerskabsaftale for en annoncør er at sikre sig faste priser på
biografreklame produkter hos Dansk Reklame Film A/S.
For at indgå en Partnerskabsaftale kræver det en minimumsinvestering på netto kr. 500.000,- til afvikling
i det aktuelle kalenderår.

Early Bird Partnerskabsaftale deadline fredag d. 1. februar 2019
•
•
•
•

Ekstraordinær Partnerskabsaftale rabat på 10%
Faste CPM priser jf. aftale
Inkl. 1 stk. reklamefilmstest uden beregning (værdi kr. 30.000) – skal afvikles i 2019
Inkl. 1 stk. personligt Biograf VIP kort gældende for 2 personer

Partnerskabsaftale deadline fredag d. 29. marts 2019
•
•
•
•

Partnerskabsaftale rabat 5%
Faste CPM priser jf. aftale
Inkl. 50% rabat på 1 stk. reklamefilmstest (værdi kr. 15.000) – skal afvikles i 2019
Inkl. 1 stk. personligt Biograf VIP kort gældende for 2 personer

Ved indgåelse af Partnerskabsaftale opnår annoncøren fuld retroaktivitet på den aftalte investering.
Der tages forbehold for perioder med udsolgt varelager. Derfor er man ikke garanteret reklameplads med
en Partnerskabsaftale, før en skriftlig kampagnebooking er afgivet til og bekræftet af Dansk Reklame
Film A/S. I eventuelle udsolgte perioder prioriteres annoncører med Partnerskabsaftale i forhold til
annoncører uden Partnerskabsaftale. Det er annoncørens ansvar at booke kampagner ind i perioder hvor
der ikke er udsolgt.
Partnerskabsaftalen er gældende for virksomheder som annoncøren ejer med mere end 50%.

Booking af biografreklame produkter
Priser og betingelser 2019 gælder for alle aftaler med Dansk Reklame Film A/S om køb af biografreklame
produkter defineret som National kampagner, Familiefilm kampagner, Lokal kampagner, Målgruppe
kampagner (affinitetskøb), Geografi kampagner, Genre kampagner, Filmmix kampagner, Engagement
kampagner (Biospil, esport, events, sampling m.fl.) i Dansk Reklame Films A/S partnerbiografnetværk.
Ved afgivelse af bestilling accepterer annoncøren og mediebureauet (”ordregiverne”) disse betingelser.
En eventuel fravigelse skal ske ved skriftlig aftale.
Booking af reklametid skal ske skriftligt til Dansk Reklame Film A/S ved afgivelse af ordre pr. mail. Ordre
skal omfatte PO-nummer, annoncørnavn, produkt, spotlængde, spottitel, periode, budget, målgruppe
samt eventuelle afviklingsønsker.
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Rettidig booking
Rettidig booking af reklametid, for Ordregivere både
med og uden partnerskabsaftale, honoreres med 5%
rabat (gældende for National, Familiefilm, Målgruppe,
Geografi, Genre og Filmmix bookinger), såfremt
bookingen er Dansk Reklame Film A/S i hænde senest
kl. 14.00 på datoen for rettidig booking, jf. rettidig
booking deadlines – oversigt 2019.

Rettidig booking deadlines 2019
Startuge
1
6
10
14
18
23
27
31
36
40
45
49

Slutuge
5
9
13
17
22
26
30
35
39
44
48
52

Bookingdeadline
14-12-2018
18-01-2019
08-02-2019
15-03-2019
12-04-2019
17-05-2019
07-06-2019
28-06-2019
16-08-2019
13-09-2019
11-10-2019
15-11-2019
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Kampagneafvikling og garanti
Gallup kontakter
Biografreklame på henholdsvis Nationale-, Familiefilm-, Målgruppe-, Geografi-, Genre- og Filmmix
kampagner baserer sig på kontakteksponeringer opgjort af Gallup, hvor Gallup adspørger publikum
om biografbesøg på samme måde som læsertal for trykte medier. DRF anvender en fast årlig
faktor til at skabe sammenhæng med faktiske antal solgte billetter, herunder til forventede antal
kontakteksponeringer for årets uger. Reklamekøbere fastlægger kampagneperiode og antal ønskede
kontakter/eksponeringer baseret på forventningen til kontakterne i biografen for perioden.
Faktiske solgte billetter
Pr. 1. januar 2019 leverer alle biografer i Dansk Reklame Films partnernetværk dagligt deres billettal
til brug i kampagneopfølgningen. Billetterne leveres direkte fra biografernes billetoperatører via en
krypteret og automatiseret elektronisk overførsel. Leveringen foregår til en Amazon Web Service og er
uden indblanding fra Dansk Reklame Film. De daglige billettal afhentes efter levering af selskabet Unique
X, der er leverandør på Dansk Reklame Films kampagneafviklingssoftware Advertising Accord.
Faktiske solgte billetter på den enkelte forestilling kombineret med Gallup-faktor bruges til at beregne
det antal kontakter, der har set biografreklamerne. På den måde sikres det, at kampagner får rapporteret
det helt nøjagtige kontakttal fra de forestillinger hvor kampagnen har været vist.
3 tal indgår i beregningen af Gallup-faktoren:
1. Gallups adspurgte biografeksponeringer i målgruppen P12+ (over 12 år)
2. Adspurgte biografeksponeringer fra Gallups børne- og ungdomsindeks
3. Estimat for antal billetter solgt i markedet
Faktoren beregnes ved at lægge nr. 1 og nr. 2 sammen, og dele summen med nr. 3.
Gallup-faktoren, som benyttes af DRF, opgøres som et løbende gennemsnit over de seneste 3 år.
Gallup-faktoren opgøres i forbindelse med udmelding af priser og betingelser. Nedenstående
parametre til beregning af Gallup-faktor i 2019:
•
•
•

Gallups index fra 1. halvår 2018 udgivet i september 2018 (indekset estimerer hele årets
eksponeringer) = 20.260.000 eksponeringer
Gallups børneindex for 2015 udgivet i november 2015 (2016 og frem er ikke udgivet, hvorfor tallet fra
2015 benyttes) = 2.617.000
Estimat (september 2018) for antal billetter solgt i markedet i 2018 estimeret af Nordisk Film
Biografer = 12.531.000

Gallup-faktoren i 2019 er derfor udregnet til 20.260.000 + 2.617.000 = 22.877.000 divideret med
12.531.000 lig med 1,826.
Samme metode benyttes bagudrettet, dog med den forskel, at det faktiske antal solgte billetter opgjort
af Danmarks Statistik er benyttet fremfor estimater for 2017 og tilbage. For 2018 giver denne metode
1,836 og 1,905 for 2017. Det løbende gennemsnit, der vil blive benyttet i 2019, er derfor 1,856.
Se opgørelsen af Gallup-faktoren på næste side.
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Gallup-faktor

2017

2018

2019

P12+ kontakter (IndexDK 1H)

22.134.000

20.520.000

20.260.000

Børnkontakter (B&U Index)*

2.617.000

2.617.000

2.617.000

I alt

24.751.000

23.137.000

22.877.000

Estimeret billetsalg**

12.994.000

12.600.000

12.531.000

Gallup-faktor

1,905

1,836

1,826

3-årigt løbende gennemsnit

1,909

1,857

1,856

* Gallups børneindex for 2015 udgivet i november 2015 (2016 og frem er ikke udgivet, hvorfor tallet fra 2015 benyttes) = 2.617.000
** Estimat (september 2018) for antal billetter solgt i markedet i 2018 estimeret af Nordisk Film Biografer = 12.531.000

Nationale kampagner
Dansk Reklame Film A/S garanterer levering af minimum 90% af de købte antal kontakter på kampagne
niveau. Garantien omfatter Nationale kampagner på minimum 2 ugers varighed, undtaget Familiefilm
kampagner hvor der minimum skal bookes 4 uger. Garantien er ikke lig med visning foran alle film i
kampagneperioden, men alene en garanti for antal købte kontakter.
Ved en eventuel underlevering på mere end 10% i forhold til det købte antal kontakter, indsættes værdien
(kr.) af underleveringen i ”DRF banken”. Eventuelle tilgodehavender oparbejdet ved underlevering i 2019,
kan benyttes på efterfølgende kampagneaktivitet frem til og med d. 30/6-2020. Såfremt tilgodehavende
ikke bliver brugt senest d. 30/6-2020 bortfalder disse endeligt. Overleveringer modregnes ikke på senere
kampagner. Kontakt Dansk Reklame Film A/S for opgørelse af aktuel annoncør saldo i ”DRF banken”.
Dansk Reklame Film A/S yder kompensation i form af en ny og gratis kampagne af samme værdi, såfremt
underleveringen på den Nationale kampagne overstiger 35% på kampagneniveau, undtaget Familiefilm
kampagner hvor underleveringen ikke må overstige 50%. Det forudsættes at kampagnen er af minimum 2
ugers varighed, dog 4 ugers varighed på Familiefilm.

Målgruppekampagner
Dansk Reklame Film A/S tilbyder muligheden for at øge affiniteten mod særlige målgrupper ved at
indkøbe specifikke Målgruppe kampagner. Dansk Reklame Film A/S garanterer at udvælge film, der
har en højere affinitet i den ønskede målgruppe. Dermed garanterer Dansk Reklame Film A/S også at
fravælge film, som har en lav affinitet i den ønskede målgruppe. Uafhængig affinitet, er garantien fra
Dansk Reklame Film A/S fortsat på total antal leverede kontakter iblandt alle personer. Dette fremgår af
ordrebekræftelsen.
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Lokale kampagner
Der kan indkøbes lokale kampagner mod henholdsvis voksne- eller familie/børne målgruppen. Dansk
Reklame Film A/S garanterer visning i lokale biografer fordelt over hele landet. Garantien gælder visning
foran minimum 90% af alle film (afhængig af indkøbt målgruppe) i kampagneperioden, i de bookede
biografer jf. ordrebekræftelse. Bemærk at spotlængdeindeks varierer i forhold til national biografreklame.

Ændring af kampagnebooking
Booking kan ændres uden gebyr med hensyn til spotlængde, målgrupper og nyt spot, hvis skriftlig
meddelelse herom er modtaget af Dansk Reklame Film A/S senest 5 arbejdsdage forud for første
visningsdag. Modtagers ændringer senere end 1 kalenderuge før kampagnestart, betaler annoncøren et
gebyr på kr. 5.000.

Flytning af kampagner
Flytning af kampagner skal ske skriftligt til Dansk Reklame Film A/S så tidligt som muligt.
• Ved ændring senest 2 uger før første visningsdag – intet gebyr (ved identisk kampagne)
• Ved ændring senere end 2 uger før første visningsdag – gebyr på 20% af visningsprisen

Annullering af kampagne
Annullering af kampagner skal ske skriftligt til Dansk Reklame Film A/S så tidligt som muligt.
• Annullering senest 6 uger før første visningsdag – intet gebyr
• Annullering mellem 2-6 uger før første visning – gebyr på 20% af visningsprisen
• Annullering mindre end 2 uger før første visningsdag – gebyr på 75% af visningsprisen

Dokumentationsrapport
Dokumentationsrapport på levering af den bestilte kampagne (gældende for National, Familiefilm,
Målgruppe, Geografi, Genre og Filmmix bookinger), laves som udgangspunkt senest 3 kalenderuger
efter sidste visningsdag. Rapporten sendes på mail til ordregiver. Dokumentationsrapporten indeholder
information omkring antal leverede kontakter og biografgæster. Rapporten genereres elektronisk via
softwareprogrammet Advertising Accord, som dagligt modtager billettal fra alle biografer i Dansk
Reklame Film A/S’ partnerbiograf netværk.
Eventuel reklamation skal ske skriftligt til Dansk Reklame Film A/S senest 5 arbejdsdage efter
modtagelse af dokumentationsrapport.
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Leveringsbetingelser og materiale
Annoncør/ordregiver skal for egen regning og risiko levere reklamemateriale, der opfylder Dansk Reklame
Film A/S´ tekniske specifikationer. Der henvises til www.drf.dk/biografreklame. Reklamemateriale kan
leveres via Wetransfer eller lignende service til levering@drf.dk. Alternativt kan det uploades til Dansk
Reklame Film A/S’ SFTP-server – kontakt levering@drf.dk for aftale.
Reklamematerialet skal leveres senest 3 hele hverdage forud for første visningsdag. Overholdes
denne frist ikke, kan Dansk Reklame Film A/S ikke garantere, at visning sker i overensstemmelse med
kampagnebooking. Ved forsinket indlevering af reklamemateriale kan flytning af kampagnestart være
påkrævet. Samtidig vil et gebyr blive opkrævet efter følgende retningslinjer:
•
•
•

Senest 3 hverdage før første visningsdag – intet gebyr
Mellem 1-2 hverdag før første visningsdag – gebyr kr. 3.500,Senere levering – gebyr kr. 7.500,-

Reklamematerialet kan destrueres af Dansk Reklame Film A/S 90 dage efter seneste visningsdag, hvis
andet ikke er aftalt.
Alle reklamespots skal være klart identificerbare – eks. Tuborg_Squash_maj18.mov
Dansk Reklame Film A/S er berettiget til at afvise reklamemateriale, hvis dette ikke er modtaget rettidigt,
ikke overholder de tekniske specifikationer eller ikke overholder gældende lovgivning. Dansk Reklame
Film A/S er ikke ansvarlig for ordregivernes tab som følge af afvisning.
Ved aflevering af reklamemateriale erklærer ordregiverne følgende:
•

at ordregiverne er i besiddelse af alle rettigheder, tilladelser og har indhentet alle godkendelser,
der er nødvendige for, at Dansk Reklame Film A/S kan udsende reklamen, uden at Dansk 		
Reklame Film A/S pådrager sig omkostninger i forbindelse med sådan udsendelse

•

at ordregiverne har betalt for alle nødvendige godkendelser og tilladelser, herunder, men ikke 		
begrænset til, alle godkendelser med hensyn til musik og ophavsret

•

at reklamerne til fulde efterlever alle lovgivningsmæssige krav og begrænsninger, herunder de til
enhver tid gældende regler i markedsføringsloven

•

at ordregiverne er i besiddelse af rimelig og tiltrækkelig dokumentation for enhver erklæring, der
fremsættes i reklamerne om de annoncerede produkter

•

at Dansk Reklame Film A/S udsendelse af reklamer ikke medfører overtrædelse af lovgivning eller
krænkelse af tredjemands rettigheder (fx ophavsret og/eller andre immaterielle rettigheder)
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Ordregiverne skal til enhver tid efterleve påbud fra relevante myndigheder. Ordregiverne skal holde
Dansk Reklame Film A/S skadesløs for alle omkostninger, bøder, skadeserstatninger og/eller tab, som
Dansk Reklame Film A/S pådrager sig som følge af ordregivernes manglende overholdelse af loven,
efterlevelse af påbud og/eller anden misligholdelse af aftale med Dansk Reklame Film A/S.
Dansk Reklame Film A/S er ikke forpligtet til at udsende en reklame, som efter Dansk Reklame Film A/S’
rimelige opfattelse overtræder gældende love eller bestemmelser eller krænker tredjemands rettigheder
(herunder i tilfælde hvor de relevante tilsynsmyndigheder eller rettighedsindehavere har fremsat påstand
over for Dansk Reklame Film om sådanne overtrædelser eller krænkelser).
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Betaling
Mediebureauer der med i Kreativitet og Kommunikations garantiordning faktureres månedligt med 30
dages betalingsbetingelser.
Annoncører der indkøber direkte, udenom et Kreativitet og Kommunikation-registreret mediebureau,
faktureres forud, og betaling skal modtages før kampagnestart. Ordregiverne skal stille kontinuerlig
og fuldt dækkende sikkerhed for enhver bestilling. Sikkerhedsstillelsen kan ske under Kreativitet og
Kommunikations sikkerhedsordning eller direkte over for Dansk Reklame Film A/S. Ved for sen betaling
tillægges morarenter på 2% af det fakturerede beløb pr. påbegyndt måned. Dog vil ordregivere, som er
medlem af Kreativitet og Kommunikation, kun tillægges 1% i morarente.

Godtgørelser
For ordregivere, som stiller sikkerhed for betaling i form af deltagelse i Kreativitet og Kommunikations
sikkerhedsordning, yder Dansk Reklame Film A/S en godtgørelse på 1%. Herudover yder Dansk Reklame
Film A/S en godtgørelse på yderligere 1% til ordregiver i form af informationsgodtgørelse. Denne
godtgørelse ydes på baggrund af at ordregiver minimum 2 gange om året deltager i møder med Dansk
Reklame Film A/S om de kommercielle muligheder.
Ydermere kan der ydes tilskud til cases til ordregivere, som opfylder vilkårene herfor. Kontakt Dansk
Reklame Film A/S for at høre mere om vilkårene for opnåelse af tilskud.
Ved evt. misligholdelse af betalingsbetingelserne bortfalder retten til godtgørelser og tilskud.
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Øvrige produkter
Biograf
Din kampagne på det store lærred kan også understøttes med nogle af de mange andre eksponerings
muligheder, vi råder over hos Dansk Reklame Film. I vores biografer kan du nemlig udnytte hele universet
og på samme tid både eksponere, involvere og aktivere din målgruppe.
Øvrige biograf produkter
•
•
•
•

Foyerspot
Synlighed i biografen
Biointro
Sluk mobilen spot

•
•
•
•

Bag om filmen
3D & 4DX reklamer
Filmsponsorater
Product placement

Analyse
I Dansk Reklame Film har vi en dedikeret analyseafdeling, der med adgang til en række paneler og stor
viden om biografmarkedet og mediemarkedet i sin helhed, kan forestå en lang række forskelligartede
analyseopgaver, herunder bl.a.:
Medie- og marketingsanalyser
•
•
•

Præ- og posttest
Reklamefilmtest af reklamer i biografen
Testvisning og klippetest

•
•

Exit Polls
Spottest og prætest af
kampagneelementer

•

Test af nye produkter,
koncepter og muligheder

Markedsanalyser
•
•

Branche- og konkurrentanalyse
Segment- og målgruppeanalyser og
forbrugertrends

Kontakt
Head of Inventory & Sales Research
Asbjørn Shee Crusell
Hør mere om mulighederne for et analysesamarbejde.
Mail: asb@drf.dk
Tlf: 50 92 59 81
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Vi glæder os til at se dig i biografen i 2019
Dansk Reklame Film sælger og distribuerer
biografreklame i Danmark. Vi har et landsdækkende
net af 39 biografer med i alt 221 biografsale – primært
de store biografer. Og vi har 67% af det samlede
billetsalg i Danmark.
Udvalg af årets kommende film:
The Lion King | Star Wars: Episode IX | Avengers 4: Endgame
Jagtsæson | Valhalla | Frost 2 | Toy Story 4

Kontakt os hvis du vil høre mere om
annoncering i biografen

Dansk Reklame Film A/S
Mosedalvej 14
2500 Valby
33 32 54 00
Mere info findes på
www.drf.dk

Version 1.0
Udgivet d. 23/1/2019

