
Pressemeddelelse (27.6.2019): 
 
KBH by KCC – Indre Københavns eget magasin 
 
Efter blot et lille år på bagen er indre Københavns eget magasin klar med en relancering med 
et nyt, lækkert design, større oplag og ikke mindst en dansk/engelsk tekst. 
 
Fredag d. 13. september udkommer det 3. nummer i 2019, hvilket alle kan se frem til, for over 
sommeren arbejdes der på højtryk for at give alle, der elsker København, et vedkommende og 
inspirerende magasin lige til at tage med hjem. 
 
Et unikt københavner-magasin 
KBH by KCC er magasinet for alle, der elsker København, men også for dem, der måske ikke 
kender den så godt og derfor søger inspiration til alle dens mange hotspots og hidden places. 
Magasinets mål er at inspirere læseren til at opleve København på en ny måde og lade sig forføre af 
byens mange butikker og steder og skønne puls. 
 
Det nye magasin 
Med det nye magasin har KCC (KBH - Commerce & Culture) indgået samarbejde med det stærkt 
voksende firma Partnermedier, der i forvejen udgiver et stort udvalg af magasiner og tillæg til nogle 
af Danmarks største medier. Et samarbejde der på mange måder vil sikre KBH by KCC den fokus 
og retning, som magasinet har brug for.  
 
Samarbejdet har allerede resulteret i, at distributionen på magasinet styrkes væsentligt både på print 
og digitalt, hvor det blandt andet fra næste nummer af også vil kunne læses af Berlingskes mange 
digitale læsere. Det trykte oplag bliver på ca. 15.000 ex. samt ca. 38.000 som digitalt e-magasin 
sammen med Berlingske.  
 
Magasinet kan man fysisk finde i mange af KCC´s medlemsbutikker og cafeer i indre København, 
parkeringshuse, hoteller, restauranter samt udvalgte steder i Københavns Lufthavn. 
Og så bliver det skrevet på både dansk og engelsk, så alle de mange købestærke og glade 
udenlandske turister, der gæster vores by, også kan få glæde af magasinet og alt det København har 
at byde på. 
 
København – vores by 
KBH by KCC skriver alle historierne – store som små - om vores elskede by. Den gamle by 
gemmer på så mange oplevelser og steder, som blot venter på at blive præsenteret. Vi glæder os til 
at vise dig et København, du kender, men også sider af byen som du garanteret ikke vidste 
eksisterede. Vi ses 13. september … 
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