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Udgivelser 2016
Nr.

Udgivelsesdato

Annoncedeadline

Tema

1
26. januar
4. januar
				
				
				

Tavler, skabe og racks
Installationsmateriel og teknik
Strømforsyning, nødstrøm og UPS’er
Elektrisk traktion - vej, bane, maritim

2
23. februar
4. februar
				
				

Energiforsyning og -optimering
Energidistribution, -komponenter og -udstyr
VE og smart grid

3
30. marts
2. marts
				
				
				
				

Kabler og konnektorer
Automatik og styringer
Robotteknologi
Test- og måling
Messe: Hannover Messe, Hannover, 25.-29. april

4
26. april
31. marts
				
				
				
				
				

Installationsmateriel og teknik
Forsyningssikkerhed i virksomheder og ejendomme
Effekt og elektronik
Motorstyring
Messe: El & Teknik, Odense, 10.-12. maj
Messe: PCIM Europe, Nürnberg, 10.-12. maj

5/6
7. juni
19. maj
				
				
				

IBI - intelligente bygningsinstallationer
Tavler, skabe og racks
Vedvarende energisystemer
Efteromtale: El & Teknik-messen

7/8
23. august
29. juli
				
				
				

Test og måling
Installationer, materialer og værktøj
Automation
Messe: Automatik, Brøndby, 13.-15. september

9
13. september
25. august
				
				
				
				

Kabler og konnektorer
Fremføring og transmission
Transient-beskyttelse
IBI - intelligente bygningsinstallationer
Messe: WindEnergy, Hamburg, 27.-30. september

10
12. oktober
20. september
				
				
				

Tavler, skabe og racks
Installationsmateriel og teknik
Strømforsyning, batterier, nødstrøm og UPS’er
Master, kabelføring og transformatorstationer

11
15. november
26. oktober
				
				

Motorer og motorstyring
Robotter og effektelektronik i industrien m.m.
Kommunikation, bussystemer og lokalnet

12
14. december
22. november
				
				
				

Årsrevy 2016 - insight 2017
Energioptimering
VE og smart grid
Energipolitik

OBS! Redaktionel deadline er en uge før annoncedeadline.
Med forbehold for ændringer. Listen opdateres løbende.
Nyeste version findes på www.techmedia.dk.

Annonceformater og priser
Format
1/1 side
1/2 side høj
1/2 side bred
1/4 side høj
1/4 side bred
Dobbeltside
Toplinie
Bundlinie
Bagside*
Forside

Bred × Høj (mm)
Sort
185 × 265
26.700
90 × 265
15.600
185 × 130
15.600
90 × 130
9.700
185 × 63
9.700
388 × 265
44.000
70 × 7		
100 × 7		
210 × 237
28.600
200 × 40		

4 farver
31.200
20.100
20.100
14.200
14.200
48.500
16.300
19.700
33.100
33.250

Alle priser er i DKK. *Til kant. Tillægges 3 mm til beskæring på alle 4 sider.
Priserne er gældende indtil 31. december 2016.

Gentagelsesrabat**:
3 indrykninger
5 indrykninger
10 indrykninger

Omsætningsrabat**:
-5%
-10%
-15%

Ved kr. 50.000
Ved kr. 100.000
Ved kr. 150.000
Ved kr. 200.000
Ved kr. 250.000

-5%
-10%
-15%
-20%
-25%

Øvrige priser:
Til kant		+ 10%
Særplacering		+ 10%
Annonceplads, mm-pris
kr. 36,40
Farve: Pr. farve pr. side
kr. 1.500
4-farve
kr. 4.500
Indstik:
kontakt vores konsulent på bladet.

Online muligheder:
Vi tilbyder en række forskellige
løsninger.
Se venligst separat mediainformation
for: elfokus.dk

Annonce-annulleringsfrist:
30 dage før annoncedeadline.
Annoncepriser er eksklusive moms og udgifter
til færdiggørelse af annoncemateriale.
Der tages forbehold for trykfejl, pris- og
afgiftsændringer.

** Omsætnings-/mængde- eller gentagelsesrabat opnås, uanset hvilke af TechMedia’s
16 fagblade annoncerne indrykkes i. Ovennævnte kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kontaktoplysninger:
Annoncebooking:

René Bodin
Telefon: 43 24 26 47 · e-mail: rb@techmedia.dk

Annoncemateriale:

Marianne Dieckmann
Telefon: 43 24 26 82 · e-mail: md@techmedia.dk

1/1 side

1/2 side - høj

1/2 side - bred

1/4 side - høj
Adressefelt

1/4 side - bred

Dobbeltside

Top- & bundlinie

Bagside

Forside

Tekniske dat a
Elektronisk annoncemateriale:

Magasin-specifikationer:
Format
Farve
Antal spalter
Spaltehøjde
Spaltebredde
Spaltemellemrum
Tryk til kant

A4
CMYK
4
265 mm
43 mm
4,5 mm
B 210 × H 297 mm
+ 3 mm beskæring

Tryk-specifikationer:
Trykteknik
Papir

Offset, Europa-skalaen
90 g Rapido Silk

Udgiveroplysninger:
Udgiver:
TechMedia A/S, Naverland 35, 2600 Glostrup
Telefon: 43 24 26 28, Fax: 43 24 26 26
www.techmedia.dk
Redaktion:
Rolf Sylvester-Hvid, e-mail: rsh@techmedia.dk
Telefon: 43 24 26 10
Fagredaktion:
Oskar Vejle Andersen, Henning Lippert,
Lars Lange Andersen, Anders Ebbesen Jensen,
Sven Salvin, Per Thyme
Annoncer:
René Bodin, e-mail: rb@techmedia.dk
Telefon: 43 24 26 47
Annoncemateriale:
Marianne Dieckmann, e-mail: md@techmedia.dk
Telefon: 43 24 26 82
Tryk:
PE Offset A/S
Tømrervej 9, 6800 Varde
Abonnement:
Kasper Mundt-Nielsen, e-mail: kn@techmedia.dk
Telefon: 43 24 26 91

Generelt:
Ved datamængder <10 mb kan det mailes til modtageren.
Ved datamængder >10 mb skal levering ske via vores
FTP-server.
Kontakt venligst Marianne Dieckmann på email:
md@techmedia.dk for brugernavn og password.
Vi arbejder i PC-miljø i følgende værktøjer:
InDesign, Illustrator, Photoshop og Flash.
Vi anvender følgende skrifttyper: Adobe PS.
Som udgangspunkt skal anvendte skrifter medsendes,
inkluderes i PDF eller vektoriseres inden fremsendelse.
PDF:
PDF’er leveres i trykkvalitet 300 dpi. TechMedia A/S kan
ikke drages til ansvar for fejl i fremsendt PDF-materiale.
Annoncetekst:
Tekster til annoncer modtages gerne i Word-dokument,
eller indskrevet i en mail.
Fotos:
Fotos leveres i trykkvalitet 300 dpi som TIFF (filnavn.tif)
eller JPEG-fil (filnavn.jpg). Fotos leveret i lavere opløsning
kan anvendes, men TechMedia A/S kan ikke drages til
ansvar for kvaliteten. Som udgangspunkt egner billeder
fra internettet sig ikke til tryk.
Grafik og logoer:
Grafik og logoer leveres som udgangspunkt som
Illustrator-EPS (filnavn.eps) eller -AI (filnavn.ai).
Kan også leveres som PDF-fil (filnavn.pdf), TIFF-fil
(filnavn.tif) eller JPEG-fil (filnavn.jpg).
Som udgangspunkt egner logoer fra internettet sig ikke
til tryk.
Kontakt:
Vi gør en dyd ud af god kontakt til vores kunder og råder
og vejleder meget gerne inden for alle vores kompetence
områder.
Skulle vi ved modtagelse af annoncemateriale have tvivl
eller spørgsmål til materialet eller kvaliteten, kontakter vi
altid kunden.
Ved spørgsmål til anliggender omkring annoncer til
Elteknik, kontakt Marianne Dieckmann på
telefon 43 24 26 82 eller e-mail: md@techmedia.dk.

Generel information
Redaktionel målsætning:
Eltekniks formål er at bringe teknisk stof om el- og
forsyningsteknik, automation og energi på et niveau, der
tilfredsstiller den bredest mulige målgruppe inden for
området.

27%

35%

10 gode grunde til at vælge Elteknik:
1 Elteknik behandler alle emner og områder, der
berører den danske el- og energiforsyning.
2 Elteknik bringer teknisk stof om elektroteknik,
højspænding/energiforsyning og automation.
3 Elteknik beskriver ny teknologi, forskning og lovgivning.
4 Elteknik bringer cases fra branche-installationer samt
udredninger om tekniske forhold og løsninger.
5 Elteknik har tilbagevendende temaer om kabler/kabling, tavler, sikringsteknik og intelligente installationer.
6 Elteknik bringer nyheder fra branchen om virksom
heder og personer og beskriver nye produkter og
andre spændende tiltag.
7 Elteknik har faste branche-relevante temaer i hver
udgave.
8 Elteknik dækker danske og udenlandske messer
relateret til vores definerede emneområde.
9 Elteknik fungerer som medlemsblad for Elektroteknisk
Forening. I hver udgave er der nyt fra foreningens
afdelinger, mødereferater, arrangementskalendere fra
de enkelte afdelinger og navnestof om medlemmerne.
Elteknik er derfor et vigtigt redskab for den danske
el-branche og energiforsyning.
10 Elteknik er en del af TechMedia A/S, der er Nordens
største fagbladsforlag. Den store organisation er
med til at sikre maksimal kvalitet af publikationen.

7%

31%

Oplag fordelt på faggrupper:
n 27% - 894
Automation, salg af komponenter, systemer og
serviceydelser, maskinindustri, maskinmestre og
teknikere inden for elektromekanik
n 7% - 256
Elselskaber, kraftværker, forskning og uddannelse,
sundhedsvæsen, stat, regioner og kommuner
n 31% - 1.022
Ingeniører inden for elektroteknik og udvikling
n 35% - 1.156
El-installatører og elektrikere inden for stærkstrøm
Trykt oplag pr. udgave: 3.328
Online læsere pr. måned: 1.217

