Erhverv-Danmark Oﬀshore
Print

Prisliste 2019

Oﬀshore-branchen er én af
Danmarks største brancher
Der er blandt andet mange aktiviteter i
Nordsøen inden for alle tre energiformer - olie, gas og havvind. Dog er det
eksportmarkederne, som er det største marked. Herunder ﬁndes de store
oﬀshore-aktører og den store underskov af underleverandører i Danmark.

Læsere
23.000*
Oplag
40.000**
Udkommer:
Postomdeles
2 gange årligt
til virksomheder
i Danmark med
min. 5 ansatte.
18. juni
19. november

Tekstside

Omslag på Erhverv-Danmark

Pr. mm inkl. 4-farve ...................................... 29,95
Særplaceringstillæg

Kilde: Jysk Fynske Medier Cross
Media Index/Gallup, 2018 /
Målgruppe: 15 år+ /
Stikprøve: 6.518

*

Informecial - redaktionel annonce ..... 5.000,00
Side 3, 5, 7 og bagside ................................. +25%

Side 2
6 sp. x
365 mm
Falsk forside
6 sp. x 275 mm

Virksomhedsproﬁl - advertorial

Kilde: PostNord
1. kvartal 2018.

**

Opslag, 546 x 330 mm m/2 fotos ... 55.000,00
1/1 side, 266 x 330 m/1 foto ............ 30.000,00
1/2 side, 266 x 162 m/1 foto ............ 22.000,00
1/2 side, 131 x 330 m/1 foto .............22.000,00
1/4 side ,131 x 162 mm m/1 foto .....15.000,00
Brug også din virksomhedsproﬁl på sociale medier, messer, som direct mail og/eller særtryk.

Annoncemoduler - tilbud
Opslag, 2 x 266 x 330 mm..................45.000,00
1/1 side, 266 x 330 mm ......................25.000,00
1/2 side, 266 x 162 mm ......................18.000,00
1/2 side, 131 x 330 mm ......................18.000,00
1/4 side, 131 x 162 mm ......................11.000,00
1/8 side, 131 x 79 mm ........................... 7.000,00
Tillæg ved redaktionel proﬁl ...............+5.000,00

E-Proﬁl
Produktet er obligatorisk ved
annoncering i printudgivelser
der udkommer som e-avis.
Overførsel fra Erhverv*:
Annoncer under 100 mm 299,00
Annoncer over 100 mm 399,00
*Priserne er pr. indrykning

Næstsidste
side
6 sp. x
365 mm

Bagside
6 sp. x 365 mm

Nu kan du få et blikfang udover det sædvanlige: Forside, bagside, første og sidste side!
Det sædvanlige logo er på forsiden, men
resten af pladsen er din.
Pris inkl. 4-farve .....................................75.000,00
Rabatter
2 indrykninger ................................................ 10%
3 indrykninger ................................................ 20%
Bannerannoncering
på erhverv-danmark.dk
Forside, 90 dage - 930 x 180 pix......19.995,00
Udgivelsesdato

Annoncedeadline

18. juni .......................................................31. maj
19. november .............................. 01. november

Produktion
Tillæg for standard-produktion
af annoncer 0,50 kr./mm.
Ekspedition af annoncemateriale til andre medier
afregnes til kr. 0,30 kr./mm

Digital udgave!
Læs Erhverv-Danmark Oﬀshore når og hvor du
vil som E-avis via appen Nyhedskiosken eller via
Nyhedskiosken.dk - det er gratis.

Miljøtillæg
0,09 kr./mm.
Alm bestemmelser/
generelle betingelser
Se særskilte PDF-ﬁler.

www.jfmedier.dk
www.erhverv-danmark.dk

Alle priser er ekskl. moms
Se den til enhver tid
gældende prisliste på:

Tlf. 65 45 53 70
erhverv@jfmedier.dk

jfmedier.dk
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Erhverv-Danmark Oﬀshore

En del af Jysk Fynske Medier

