
MAGASINET ‘UDVIKLING’

MAGASINET ‘UDVIKLING’  
Udenrigsministeriets mangeårige gratis publikati-
on ”UDVIKLING”  fra Danida blev  i 2011 relance-
ret for at skabe større kontakt til deres målgruppe 
’Unge interesserede’[1]. 

I forbindelse med relanceringen valgte Danida 
dels at ændre ’UDVIKLING’ fra en avis til et ma-
gasin i en lækker og mere indbydende kvalitet og 
dels at benytte GO-CARD og GO-CARDs distri-
butionskanal som det primære medie. 

GO-CARD distribuerede både postkort og maga-
sinet på 540 særligt udvalgte caféer og biografer 
i Danmark. På den måde fik mange, som ikke al-
lerede på forhånd havde kendskab til magasinet, 
mulighed for at stifte bekendskab med det.

TREDOBLING AF PRIVATE ABONNENTER 
Udover en rigtig god respons var synergien mel-
lem dobbeltkortene, hvoraf den ene halvdel fun-
gerede som tilmeldingsblanket og magasinet 
distribueret til cafeerne, med til at skabe en tre-
dobling af de private abonnementer. 

Magasinets medlemmer består af to typer abon-
nenter:
 · Private 
· Repræsentanter 
  (organisationer, ambassader og lign.)

Inden relanceringen og annoncering for ’UDVIK-
LING’ lå medlemstallet på ca. 10.000, fordelt lige-
ligt mellem de to typer abonnenter. Efter relance-
ringen og annoncering er antallet af abonnenter 
steget med 12.000 nye abonnenter til ca. 22.000. 
De private abonnenter er mere end tredoblet, og 
steg fra 5.000 til ca. 17.000. Ydermere får maga-
sinet ca. 800-900 nye abonnenter pr. kvartal. 
Se diagram

CASE:

http://um.dk/da/danida/det-goer-vi/u-landsoplys/udvikling

FAKTA
GO-CARD kampagne
Distribution: XL Landsdækkende 540 steder
Kampagne: Uge 6 & uge 39 i 2011
Oplag pr. uge: 16.500 dobbeltkort

Magasinet ’UDVIKLING’
Distribution: XL Landsdækkende 540 steder
Antal: 6 gange i perioden uge 7 – 49
Oplag: 5400 pr. gang
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[1] Studerende og andre globalister inden for u-landsområdet
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