Erhverv-Danmark
Print

Prisliste 2019

Erhverv-Danmark er et eksklusivt
erhvervsmagasin - målrettet det danske
erhvervsliv. Bl.a. succes, karriere,
markedsføring, produktion og salg.
Erhverv-Danmark sikrer en relevant
og inspirerende information, der
vedrører virksomheder og dets
ansatte. Artiklerne tager pulsen
på dansk erhverv.

Læsere
64.000*
Oplag
40.000**
Udkommer:
Postomdeles
4 gange årligt
til virksomheder
i Danmark med
min. 5 ansatte.
29. april
11. juni
23. september
11. november

Tekstside

Omslag

Pr. mm inkl. 4-farve ...................................... 53,05
Særplaceringstillæg

Side 2
4 x 280
mm

Informecial - redaktionel annonce ..... 5.000,00
*Kilde: Index Danmark/ Gallup
2. halvår 2017 + 1. halvår 2018
/ Målgruppe 12 år+ /
Stikprøve: 24.072

Virksomhedsproﬁl - advertorial
Opslag, 440 x 280 mm m/2 fotos ....56.000,00
1/1 side, 210 x 280 mm m/1 foto .... 30.500,00
1/2 side, 210 x 138 mm m/1 foto .... 22.500,00
1/2 side, 103 x 280 mm m/1 foto .....22.500,00
1/4 side, 103 x 138 mm m/1 foto .....15.500,00

Kilde: PostNord 1. kvartal 2018.

**

Brug også din virksomhedsproﬁl på sociale medier, messer, som direct mail og/eller særtryk.
Annoncemoduler - tilbud
Opslag, 440 x 280 mm ........................45.750,00
1/1 side, 210 x 280 mm ......................25.500,00
1/2 side, 210 x 138 mm ......................18.250,00
1/2 side, 103 x 280 mm ......................18.250,00
1/4 side, 103 x 138 mm ......................11.250,00
1/8 side, 103 x 67 mm.................. ......... 7.150,00

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

Falsk forside
4 x 220 mm

Side 2
4 x 280
mm

Side 2
4 x 280 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 ...................................
4 indrykninger ...................................
Udgivelsesdato

20%
25%

Annoncedeadline

*Priserne er pr. indrykning

29. april .............................................. 08. marts
11. juni ................................................
16. maj
23. september....................................... 30. august
11. november ................................... 18. oktober

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

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

Digital udgave

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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En del af Jysk Fynske Medier

