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VORES LÆSERE
Antal
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  Distribution                                             Dækningskommentar

  Entreprenører                                                   918         Bygge- & Anlægsavisen dækker alle entreprenører på mere end 4 ansatte
                                                                                            Dækningen udgør 60% af alle entreprenører med mere end 1 ansat

  Håndværkere                                                 7.269         Vi dækker alle håndværksvirksomheder på mere end to ansatte

  Arkitekter/Ingeniører                                    1.330         Bygge- & Anlægsavisen dækker 100% af arkitekt- og ingenørvirksomheder med mere end 1 ansat

  Bygherrer                                                       1.314         Bygge- & Anlægsavisen bliver distribueret til alle store virksomheder med mere end 200 ansatte

  Byggefinansiering                                            342         Alle store banker og væsentlige finans- og leasingselskaber modtager Bygge- & Anlægsavisen

  Service                                                          1.109         Vagt- og sikkerhedsselskaber. Ejendomsservice, pleje af udenomsarealer. 
   til byggebranchen                                                           Materieludlejning og vikarbureauer

  Forsyningsvæsen                                               76         El, gas, vand, fjernvarme, jordrensning

  Offentlig                                                            139         Staten: Departementschefer m.fl. Regioner: Ledelse og regionsudvikling. 
   virksomhed                                                                      Kommuner: Ledelse, teknik og miljø

  Beslutningstagere inden for                     1.484         Engroshandel med person- og varebiler,   vejgodstransport, stationer og godsterminaler, 
  transport og logistikbranchen                                       godshåndtering og andre tjenesteydelser i forbindelse med transport

  Diverse                                                              263         

TEMA, SEKTIONER & DEADLINE

I VORES SEKTIONER STILLER VI SKARPT PÅ:
SEKTION 1: Arkitekter & Bygherrer
–    Vi beskriver spændende renoveringsprojekter og nybyggeri, hvor vi lader alle involverede komme til orde – fra bygherre og rådgivere
til udførende og producenter.

SEKTION 2: Entreprenør & Håndværker
– Vi bringer de vigtigste produktnyheder til byggebranchen, samt nye tendenser og løsninger til at skabe større effektivitet og nedbringe
omkostninger.

SEKTION 3: Transport & Motor
– Vi dækker alle aspekter af logistik og maskiner – både på byggepladsen og landevejen – vi viser alt det nyeste udstyr og modeller,
der kan skabe større effektivitet.

SEKTION: Særtillæg
– Vi bringer de væsentligste nyheder fra de store byggemesser, ligesom vi stiller skarpt på områder som Klima og Energi.

INDSTIK: BØRSEN
Udgives i samarbejde med Dansk Byggeri og DI Byg. I Bygge- & Anlægsavisens særudgivelse fremlægger Dansk Byggeri deres årlige
konjunkturanalyse for 2014, hvor det er muligt at få et overblik over de seneste års udvikling i bygge- og anlægsbranchen samt at se
brancheorganisationens skøn for de kommende to års udvikling.    Desuden sætter vi fokus på innovation i den danske byggebranche.
Fornyelse er i dag en livsvigtig nødvendighed, og i den forbindelse interviewer vi branchedirektør i DI Byg, Elly Kjems Hove.

Vi dækker hele bygge-

branchen og er vant 

til både at være helt

nede i de tekniske 

detaljer og samtidig

se på overordnede

tendenser. Vi har en

fast stab af journa-

lister med stort 

branchekendskab til

at fortælle lige præcis

jeres historie.

Nr Tema: 1. sektion Tema: 2. sektion 3. sektion Særtillæg Deadline Deadline Udgivelses
Arkitekter & Entreprenør & Transport omtaler annoncer dato
Bygherrer Håndværker og Motor

1 Veje & Anlæg Sikkerhed på byggepladsen Byggeri 2014 27. januar 3. februar 17. februar

Børsen indstik 25. februar 4. marts 19. marts

2 Infrastruktur Materieludlejning Byggematerialer 31. marts 7. april 22. april

3 Tag, Døre & Vinduer Værktøj & Beslag Energirenovering 19. maj 26. maj 6. juni

Børsen indstik 28. juli 4. august 20. august

4 Belysning Køkken & Bad Klima, Energi & Miljø 25. august 1. september 15. september

5 Offentlige Byggeprojekter Gulve & Belægninger Tegl & Beton      6. oktober 13. oktober 27. oktober

6 Domicilbyggeri Teknologi Offshore 10. november 17. november 1. december



FORMATER UDTALELSER

SPECIFIKATIONER

OPLAG

PRISER

KONTAKT

Sektion 1 & 2
2/1 sider, 546 x 351 mm, kr. 43.785

1/1 side, 266 x 350 mm, kr. 27.195

1/2 side høj, 130 x 350 mm, kr. 15.895

1/2 side bred, 266 x 171 mm, kr. 15.895

1/4 side, 130 x 171 mm, kr. 8.595

1/8 side, 130 x 82 mm, kr. 4.620

Modul (billedstørrelse 85 x 34 mm), kr. 1.750 

Forsideannnce1, 175 x 54 mm, kr. 15.540

Forsideannonce2, 85 x 54 mm, kr. 10.080

1/4 1/8

1/1

2/1

1/2

BYGGE- & ANLÆGSAVISEN
- Oplag 14.200

BØRSEN INDSTIK
- Oplag: 68.000

Særtillæg 
2/1 sider, 530 x 375 mm + 5 mm, kr. 43.785

1/1 side, 265 x 375 mm + 5 mm, kr. 27.195

1/2 side høj, 122 x 339 mm, kr. 15.895

1/2 side, 251 x 166 mm, kr. 15.895

1/4 side, 123 x 164 mm, kr. 8.595

1/8 side, 123 x 79 mm, kr. 4.620

Gentagelsesrabat
2 indrykninger                         5%                    

3 indrykninger                       10%

4 indrykninger                       15%

5 indrykninger                       20%                    

Årsaftale                                25%

Tillæg
Særplacering:                        25%

Bagside:                                50%

Materialegodtgørelse:              2%

1 farve:                                  5%

4 farve:                                  10%                    

2/1 sider, 530 x 375 mm + 5 mm, kr. 59.595

1/1 side, 265 x 375 mm + 5 mm, kr. 37.590

1/2 side høj, 123 x 350 mm, kr. 23.730

1/2 side, 251 x 166 mm, kr. 23.730

LEVERING AF ANNONCER
Billeder leveres i CMYK, 200 dpi.

Fonte i vectorbaserede illustrationer

konverteres til kurver.

Trykklar pdf med fonte inkluderet.

Annonce til kant af format.

Levering på email:

vm@mediaxpress.dk

eller på cd/dvd til nedenstående adresse.

Husk angivelse af medie og udgivelsesnummer.

For nærmere information kontakt

venligst redaktionen på tlf.: 33 44 55 55.

Bygge- & Anlægsavisen: oplag: 14.200 

Frekvens: 6 gange årligt

Børsen indstik oplag: 68.000

Frekvens: 2 gange årligt

Bygge- & Anlægsavisen er tilmeldt 

Dansk Oplagskontrol

Erling Nielsen, medejer og 
Adminstrerende direktør, 
LED-TEK A/S

”Bygge- & Anlægsavisen tilbyder
den mest enkle og mest effektive
måde at henvende os til vores mål-
gruppe på. Det kan være svært at
blive hørt i vore dages nyhedsstrøm,
og vi har fået god feedback på bag-
grund af vores engagement i mediet.”

Michael Fonnesbek, 
Marketingchef, 
ARDEX Danmark

”Vi har gennem mange år haft en
yderst tilbageholdende firmapolitik
mht. annoncering, som vi brød med,
da vi for år tilbage indledte samar-
bejdet med Bygge- & Anlægsavisen.
Hele det forløb har været frugtbart
og inspirerende for os, og vi oplever
en høj grad af fleksibilitet. 
Avisens brede målgruppe og høje
kvalitetsniveau harmonerer godt
med ARDEXs produkter.”

Agnete Rubech Thøgersen, 
Marketingchef, 
Xella Danmark A/S

”I Xella Danmark har vi fået god res-
pons fra de relevante målgrupper på
baggrund af vores samarbejde med
Bygge- & Anlægsavisen.
Redaktionen har en dyb viden om
bygge- og anlægsbranchen, og vi
sætter stor pris på den faglige spar-
ring, vi har med avisen.”

Mogens Overgaard, 
Adminstrerende direktør, 
Dana Lim A/S

”Vi har haft et nært samarbejde med
Bygge- & Anlægsavisen gennem
mange år, hvilket vi har været særde-
les tilfredse med. De har en stor
viden om byggebranchen og dens
aktører, og deres indsats har medvir-
ket til at øge markedets kendskab til
vores produkter”

Daniel Lambevski

Tlf.: 31 21 26 28

daniel@bygge-anlaegsavisen.dk

Peter Andersen

Tlf.: 31 76 12 27

peter@bygge-anlaegsavisen.dk
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www.bygge-anlaegsavisen.dk er et stærkt online medie, der 
hver måned besøges af tusindevis af beslutningstagere fra 
den danske byggebranche. 

Vi giver dig mulighed for at eksponere dine produkter og 
nyheder i et redaktionelt miljø på nettet overfor rette beslut-
ningstagere. 

Afhængigt af dit behov kan vi bl.a. hjælpe dig med: 

• Eksekvering af bannerkampagner 
• Publicering af dine nyheder og artikler online på  

www.bygge-anlaegsavisen.dk
• Deltagelse i nyhedsbreve
• Produktion af redaktionelt materiale 

Dertil kommer at vi altid er åbne for dine kreative ideer. 

MediaXpress A/S står for opsætning og administration af 
dine kampagner så du skal ikke bruge tid på at komme i gang. 

Hvad kan vi tilbyde dig?

Hvilke muligheder er der for at målrette lige dit budskab?
Vi tilbyder en lang række dynamiske løsninger. Har du en 
god ide, du gerne vil teste af eller forslag til en alternativ 
kampagne er vi altid villige til at tænke ud af boksen og finde 
den rigtige løsning for dig.

bannerformater

Vi tilbyder følgende bannerformater.
Topbanner 930 x 180  10.000,- pr. mdr.
Skyskraber 160 x 600 7.500,- pr. mdr.
Artikelbanner  300 x 250  5.000,- pr. mdr.

Vi forestår gerne produktion af dit banner. Hvis MediaXpress 
A/S producerer annoncen, er ekspeditionstiden tre arbejds-
dage, og omfatter to korrekturgange. Kontakt os for at få et 
tilbud.

Hvordan kommer jeg i gang?

Du har sikkert allerede investeret i et website, der giver en 
god beskrivelse af hvem i er, jeres produkter og ydelser. 
Denne investering kan du med fordel drage fordel af, når 
du annoncerer på vores platform.

licens

Tegn licens til www.bygge-anlaegsavisen.dk og 
kommuniker direkte med din målgruppe online. 

Afhængigt af dit behov indeholder en licens, et eller 
flere af følgende:
• Virksomhedsprofil inkl. 3 produkter  
• Firmalogo
• Profilbillede
• Profiltekst inkl. mulighed for opdateringer 
• Kontaktinformation 
• Produktbilleder 
• Produktspecifikke links til eget websted
• Mulighed for tilknytning/ integration af videoer mv. 
• Op til 10 nyheder og produkter tilføjet på  

www.bygge-anlaegsavisen.dk 

Yderligere produkter koster 500,- pr. stk.

Alle artikler publiceres på forsiden af websitet, og bliver ef-
terfølgende inkluderet i relevante indeks. Det betyder at dine 
artikler altid er søgbare overfor vores brugere.

Styrk din online tilstedeværelse og markedsfør produkter og nyheder online til rette 
målgruppe når de søger inspiration på nettet.

filtyper: GIF, JPEG, SWF og HTML 

animation: Der er mulighed for animation og loops.Der er ingen tidsbegrænsning. Flash-annoncer skal være hardcoded.

Url’er: Ved GIF / JPEG skal URL og annonce være adskilt.

lyd: Annoncer med lyd må kun aktiveres ved klik eller ved at føre musen henover. Når musen fjernes, skal lyden stoppe.

deadline: Mulighed for ekspedition samme arbejdsdag ved færdigproducerede annoncer leveret senest kl. 14.00

mere information: Vi følger branchestandarderne fra FDIM. Se mere på: http://www.fdim.dk/?pageid=42

layout:  Bygge-anlaegsavisen.dk forbeholder sig ret til at afvise en annonce, hvis layoutet falder væsentligt uden for sidens layout, 

eller kvalitetsmæssigt ikke er tilfredsstillende.
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banner specifikationer

annoncering på web
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930x180 px

300x250  
px

Banner 600x180

Banner
180x150

Vi tilpasser, det eksisterende materiale på dit website til dit 
indhold (og linker til jeres website), og sætter det op for dig.

licens 1 - Pris, 5.000,-  
licens 2 - Pris inkl. 10 udsendelser i nyhedsbrev, 9.500,-

Licensen løber 12 måneder, hvor MediaXpress A/S står for 
opsætning og administration 

eksempel:

nyHedsbrev

Nyhedsbrevet modtages pt. af 1700 indkøbere og beslut-
ningstagere i byggebranchen. 

Nyhedsbrevet udsendes 
hver tirsdag fra 2014

Pris for deltagelse, med 
redaktionelt indhold i 
form af omtaler m.v. uden 
licens, 1500,- pr. udsen-
delse

nyHedsbrev banner 

Formater: 
600x180 
1.000,- pr. udsendelse
180x150
1.000,- pr. udsendelse

Andre formater aftales
nærmere. Nyhedsbrevet 
kan ikke indeholde HTML 
og Flash. 

bannerannoncering

Formater: 
930x180  
10.000,- pr. måned
160x600 (ny)
7.500,- pr. måned
300x250
 5.000,- pr. måned

Nyhed Forside 
eksponering 
af nyhed

Artikelvisning

16
0x

60
0 

px


