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Udgivelser 2018
Nr.

Udgivelsesdato

Annoncedeadline

Tema

1
23. januar
5. januar
				
				
				

Tele- og datakommunikation i virksomhed og hjem
LED
Kabler, switche og routere
Messe: Elmässa Öresund, Malmø, 24.-25. januar

2
20. februar
31. januar
				

Kabler, stik og føringer.
El-materiel til nybyggeri og renovering

3
13. marts
20. februar
				
				
				
				
				

IBI - Bygningsinstallation - Det intelligente hus
Regulering og styring
LED
Messe: Light + Building, Frankfurt, 18.-23. marts
Messe: Building Green, Aarhus, 18.-19. april
Messe: Ejendomsmesse, København, 25.-26. april

4
30. april
3. april
				

Tavler, skabe og racks til nybyggeri og renovering
Messe: El & Teknik, Odense, 15.-17. maj

5
23. maj
30. april
				

Netværk, kobber, fiber og trådløst
Udstyr til netværksinstallationer

6
12. juni
24. maj
				
				

El-installatørens måleinstrumenter
Renovering og reparationer af el-anlæg
Efteromtale: El & Teknik

7/8
21. august
2. august
				
				

Strømforsyninger, UPS
Nødstrøm fra batterier og generatorer
Messe: Lysets Dag 2018, København, 12. september

9
25. september
6. september
				
				

Lys i virksomhed, hjem og på offentlige områder
Lysgivere, armaturer samt styringer
LED

10
23. oktober
4. oktober
				
				
				
				
				

Sikring af virksomhed, personer og hjem
ITV og anden overvågning
Energirenovering
Messe: Sectech, København, 7.-8. november
Messe: Building Green, København,
31. oktober - 1. november

11
13. november
24. oktober
				
				

El-installatørens arbejdsplads:
Servicebilen og dens indretning
Arbejdstøj, sikkerhed og beskyttelse på jobbet

12
4. december
12. november
				

LED, IBI - Bygningsinstallation, Smart Grid
VE

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 bred
1/2 side høj
5/10
4/10
Bagside*
Forside
Dobbeltside
Top-annonce
Bund-annonce
www-annonce

Bred × Høj (mm)
176 × 257
176 × 125
90 × 257
115 × 125
115 × 99
210 × 237
200 × 40
380 × 257
90 × 9
90 × 9
60 × 45

Øvrige priser:

4 farver
30.800
23.150
23.150
18.150
16.650
34.350
38.550
44.250
19.600
21.500
1.200

Til kant		+ 10%
Særplacering		+ 10%
Annonceplads, mm-pris
kr. 55,00
Indstik:
kontakt vores konsulent på bladet.

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

Alle priser er i DKK. *Til kant. Tillægges 3 mm til beskæring på alle 4 sider.

Annonce-annulleringsfrist:
Gentagelsesrabat**:
3 indrykninger
6 indrykninger
11 indrykninger
www - 5 indrykninger
www - 11 indrykninger

30 dage før annoncedeadline.

Omsætningsrabat**:
-5%
-10%
-15%
-5%
-10%

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%

Annoncepriser er eksklusive moms og udgifter
til færdiggørelse af annoncemateriale.
Der tages forbehold for trykfejl, pris- og afgifts
ændringer.
Priserne er gældende indtil
31. december 2018.

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

Kontaktoplysninger:
Annoncebooking:

Tanja Wulff Dühring
Telefon: 43 24 26 06 · e-mail: twd@techmedia.dk

Annoncemateriale:

Marianne Dieckmann
Telefon: 43 24 26 82 · e-mail: md@techmedia.dk
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1/2 side - høj
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Tekniske dat a
Elektronisk annoncemateriale:

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

A4
CMYK
3
257 mm
54 mm
7 mm
B 210 × H 297 mm
+ 3 mm beskæring

Tryk-specifikationer:
Trykteknik
Papir

Offset, Europa-skalaen
My sol 80 g

Udgiveroplysninger:
Udgiver

TechMedia A/S
Naverland 35
2600 Glostrup
Telefon: 43 24 26 28
Fax: 43 24 26 26
www.techmedia.dk

Redaktion

Allan Malmberg (ansvh.)
Telefon: 43 24 26 81
e-mail: am@techmedia.dk

Annoncer

Tanja Wulff Dühring
Telefon: 43 24 26 06
e-mail: twd@techmedia.dk

Annoncemateriale

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

Tryk

PE Offset A/S
Tømrervej 9
6800 Varde

Abonnement

Ændring/opsigelse sendes til:
abonnement@techmedia.dk
Bestil abonnement direkte på:
www.techmedia.dk

Generelt:
Ved filstørrelser <10 MB kan disse mailes til modtageren.
Ved filstørrelser >10 MB anbefaler vi at bruge
www.wetransfer.com.
Vi arbejder i PC-miljø i følgende værktøjer:
InDesign, Illustrator og Photoshop.
Skrifter:
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).
Logoer fra internettet egner 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
Installations Nyt, kontakt Marianne Dieckmann på
telefon 43 24 26 82 eller e-mail: md@techmedia.dk.

Generel information
Redaktionel målsætning:

4,7% 0,8%

Gennem omtale af nye produkter inden for installationsmateriel, måleudstyr, værktøj og maskiner at informere
el installatører og projekterende inden for elinstallationsområdet.

4,5%
7,1%

10 gode grunde til at vælge Installations Nyt:
1 Installations Nyt er den vigtigste kilde for el-installatører samt rådgivende og projekterende ingeniører
og firmaer inden for el-installationsområdet til
brancherelevante aktuelle nyheder.
2 Installations Nyt er bl.a. skrevet for, og læses af,
el-installatører samt rådgivende- og projekterende
virksomheder inden for el-installation.
3 Installations Nyt beskriver i letforståeligt sprog nye
teknologier, produkter samt love og bestemmelser fra
myndighederne.
4 Hvert nummer af Installations Nyt har et aktuelt
tema, der giver læseren den nyeste viden.
5 Der er artikler om den praktiske udførelse af installationer i Installations Nyt samt omtaler af beklædning,
værktøj, instrumenter og varevogne.
6 Installations Nyt bringer hyppigt artikler om belysning,
der beskriver ny teknologi samt nye produkter og
deres anvendelse.
7 Eksterne specialister bidrager med artikler, der går i
dybden og kommer rundt i alle hjørner.
8 Installations Nyt deltager i nationale og internationale
messer og bringer udførlig omtale både før og efter
messerne.
9 Installations Nyt udgives af TechMedia A/S, der er et
af de største tekniske forlag i Norden.
10 Installations Nyt tiltrækker både mindre og større annoncører, der gennem bladet når en målrettet gruppe.

15,6%

67,3%

Oplag fordelt på faggrupper:
n 67,3% - 2.455
El-installatører
n 15,6% - 568
Producerende virksomheder/værksteder
n 7,1% - 259
Rådgivende ingeniører
n 4,5% - 165
Værkførere, kabelmestre, maskinmestre,
kommuner, tekniske skoler
n 4,7% - 175
El-grossister
n 0,8% - 25
Dansk Belysnings Forening
Trykt oplag pr. udgave: 3.647
Læsere af den digitale version pr. måned: 534

