
Karsten Pålsson, 
Pålsson Arkitekter AS
„Byggeri+Arkitektur er et godt spejl af 

tidens trends – inden for et bredt tværsnit 

af dansk byggeri. Præsentationen af ny 

arkitektur, design og materialer gør bladet 

relevant for os på tegnestuen.“

Kim HerfortH nielsen, 
Grundlægger af 3XN
„Byggeri+Arkitektur giver et godt indblik 

i arkitektur- og byggebranchen. Gennem 

deres fokus på aktuelle og fremtidige 

projekter får de belyst de udfordringer og 

trends, som præger branchen.“

estrid elsted, 
Indretningsarkitekt MDD
„Vi har i dagligdagen stor glæde af ”Byggeri+ 

Arkitektur”. Magasinet er med til at holde os 

ajour med viden om nye produkter. Vi henter 

også inspiration i artikler om diverse projekter 

med gode og detalierede interiørfotos. Et læk-

kert layout og god brug af farver der også på 

den måde signalerer godt design.“

- Arkitekter læser byggeri+Arkitektur

REsultAtEt Af 
læsERundERsøGElsEn VisER: 

•	98,5	%	af	arkitekterne	har	kendskab	til	
Byggeri+Arkitektur

•	40	%	af	arkitekterne	responderer	på	
annoncerne i Byggeri+Arkitektur

•	45,7	%	af	arkitekterne	bruger	
Byggeri+Arkitektur til, at få oplysninger 
om materialer/produkter

Kilde: A & B Analyse

udtAlelser



Medie inforMAtion 

læserfordeling
ByGGerI + ArkItektur uDkoMMer tIl:

Distribution i Danmark antal Dækningskommentar

Arkitekter	MAA	 4964	 Byggeri+Arkitektur	udkommer	til	83%	af	alle	arkitekter	

  MAA på deres privatadresser

Arkitekttegnestuer	 2300	 87%	af	alle	registrerede	arkitekttegnestuer

Indretningsarkitekter	 560	 90%	af	alle	indretningsarkitekter

Rådgivende	ingeniører	 270	 Rådgivende	ingeniører	med	mere	end	5	ansatte

Administratorer	o.l.	 330	 Administrator	af	fast	ejendom,	ejerboligforeninger,	

  andelsboligforeninger samt almennyttige boligselskaber

Største	virksomheder	i	Danmark	 330	 Domiciler,	virksomheder	med	omsætning	på	mere	end	½	mia

Kommuner,	teknisk	forvaltning	 98	 Kommuner,	teknisk	forvaltning	o.l

Banker	og	forsikringsselskaber	m.v.	 257	 Pengeinstitutvirksomhed,	forsikringsvirksomhed,	finansielle	

  holdingselskaber, investeringsforeninger, investeringsselskaber 

	 	 med	mere	end	50	ansatte

Udførende	 516	 Entreprenører,	el	og	VVS-,	tømrer-	og	murervirksomheder	

	 	 med	mere	end	20	ansatte

Diverse	 400	 Producenter	af	møbler	og	byggevarer

ialt 10025

undersøgelser viser nemlig, at meget kommunikation går tabt i 

cyberspace. Og der er flere tegn på, at de konventionelle medi-

er er ved at få et comeback i forhold til digitale medier, som har 

fået meget opmærksomhed de seneste år. 

1. effektive til fastholdelse af modtagerens opmærksomhed

En helt ny undersøgelse af MarketingProf i usA viser, at det 

mest prioriterede område for kommunikation og marketing i 

2014	er	at	fastholde	modtagerens	opmærksom.	Og	her	er	de	

konventionelle medier exceptionelle, da de i langt højere grad 

lægger op til fordybelse. derudover bliver man ikke ramt af 

samme ekstremt høje kommunikative støjniveau som på de 

digitale medier.

2. rykker adfærd – og kommer igennem med budskabet

ifølge en undersøgelse foretaget af direct Mail Association 

Factbook	 i	Tyskland	og	USA,	så	foretager	60	%	af	 forbruger-

ne køb som resultat af en fysisk direct mail – markant højere 

end hvad man kan forvente af en e-mailkampagne. derudover 

husker	32	%	af	 respondenterne	 i	analysen	selve	 indholdet	af	

den fysiske direct mail, hvorimod det kun var tilfældet for fem 

%	af	dem,	der	modtog	en	e-mail.

3. de konventionelle medier er mere emotionelle

det vækker en langt højere grad af følelser at sidde med et læk-

kert magasin frem for at bladre på en iPad. Og præcis den for-

nemmelse er mange begyndt at stræbe efter i en tid, hvor man 

gerne vil ”unplugge”, når man er hjemme. Kombineret med langt 

bedre muligheder for at skille sig ud med lækre og anderledes 

formater giver det de analoge medier stor gennemslagskraft.

(Kilde Kailow A/s)

læg vægt på synergien mellem forskellige platforme

det centrale er at skabe effekt gennem synergi mellem on- og 

offline medier. det handler i bund og grund om at udvælge det 

helt rigtige mediemiks sammen ud fra indhold, målgruppe, situ-

ation og formål med kommunikationen.

Hvorfor er de konventionelle medier spændende igen?



2016
Byggeri+arkitektur	udkommer	i	et	oplag	på	10.200	eksemplarer,	8	gange	

årligt. Magasinet udsendes til bygherrer og arkitekter samt beslutnings-

tagere med professionel interesse for arkitektur, design og indretning, 

inden for både den private og offentlige sektor. Hvor intet andet er anført, 

er billedmateriale og illustrationer venligst udlånt af bygherrer og arkitek-

ter. Redaktionen modtager gerne henvendelser om byggeprojekter, hvor 

man har gjort sig særlige overvejelser vedrørende æstetik, funktion og 

materialevalg samt nyheder indenfor dansk og udenlandsk design.
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DOM
ICILBYGGERI      RENOVERINGSPROJEKTER      INDRET.DK     

www.unoform.dk

København | Lyngby | Hillerød | Næstved | Odense | Aarhus | Aalborg | Vejle | Esbjerg | Holstebro | Hjørring | Aabenrå | Rønne

Dansk byggeri og arkitektur er anerkendt verden over, for dets unikke 

udtryk samt høje kvalitet, og kræver et interiør af tilsvarende karat.

Over 45 års erfaring i design, produktion, montage og logistisk styring, 

placerer uno form som én af de mest foretrukne inventarleverandører i 

eksklusive byggerier.  
Med introduktionen af Avantgarde, sætter vi nye standarder, for både 

design og kvalitetsniveau til projektmarkedet. Dette endda i et særdeles 

attraktivt prisniveau.
Kontakt vore erfarne projektrådgivere i dit lokale uno form Studio, 

og hør mere om Avantgarde. 

uno form Avantgarde sætter nye standarder
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Nr. uDGIvelSe 
DAto

DeADlINe ProJekter ProDukter eveNtS

70 29.	februar 12.	februar

domicilbyggeri skillevægge, lofter og akustik

stockholm
furniture fairRenoveringsprojekter Klimaskærmen

indREt.dK

71
11.	april 29.	marts

Offentlige byggeprojekter Gulve & Belægninger
light+Building

indREt.dK stålkonstruktioner

72 17.	maj 29.	april

landskab & Byrum Belysning
salone de 

Mobile
Boligbyggeri facader & solafskærmning

indREt.dK

73 27.	juni 10.	juni

uddannelsescentre Renovering

RenoverprisenHotel & Konference Ventilation & indeklima

indREt.dK

74
12.	september 26.	august

skolebyggeri Bæredygtighed, Klima & Miljø

Building GreenRenoveringsprojekter Byrum, parker og udearelaer

indREt.dK

indREt.dK 10.	oktober 23.	september særudgave af Byggeri+Arkitektur – udelukkende om indretning

75 07.	november 21.	oktober
Erhvervsbyggeri døre & Vinduer

lysets dag
indREt.dK Belysning

76 12.	december 25.	november
institutioner

Energioptimering Orgatec
indREt.dK

* der kan forekomme mindre ændringer, check derfor vores hjemmeside for den nyeste udgave.

** Ved annullering eller overskridelse af deadline for indsendelse af materiale efterfaktureres virksomheden det fulde beløb uden eventuel rabat.



Priser og forMAter

usman Malik

Tlf.:	31	33	18	57

usman@byggeri-arkitektur.dk

uffe Eriksen

Tlf.:	31	49	41	38

uffe@byggeri-arkitektur.dk

Levering af annoncer:
Annoncer leveres i CMYK,  
300	dpi.

fonte i vectorbaserede 
illustrationer konverteres 
til kurver. trykklar pdf med  
fonte inkluderet.

Annoncer	til	kant	+	5	mm.	til	
beskæring samt skæremærker.

Husk angivelse af medie og  
udgivelsesnummer.

Levering på maiL: 
info@byggeri-arkitektur.dk 

papir:
omslag	300	gr.	gallerie	silk
indhold	100	gr.	Arctic	volume	
highwhite

gentageLsesrabat:
2	indrykninger	 5%
3	indrykninger	 10%
4	indrykninger	 15%
5	indrykninger	 20%
6	indrykninger	 25%
Årsaftale	 30%

tiLLæg:
Særplacering:		 25%
Bagside:		 50%

Materialegodtgørelse:		 -	2%

opLag:
10.200	stk.
Distribueret	oplag:	10.025	stk.

Byggeri+arkitektur er tilmeldt 
dansk Oplagskontrol

2/1 sider, 460 x 297 mm. 
kr. 40.600

1/1 side, 230 x 297 mm.  
kr. 25.300

1/2 side, 98 x 268 mm.  
kr. 14.700

1/2 side, 203 x 125 mm.  
kr. 14.700

1/4 side, 46 x 268 mm.  
kr. 8.200

AnnoncesAlg

Byggeri+Arkitektur	•	Bredgade	36,	1.	Sal,	Forhuset,	1260	København	K	•	Telefon:	45	3152	7549



web

www.byggeri-arkitektur.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.byggeri-arkitektur.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.byggeri-arkitektur.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.byggeri-arkitektur.dk 

Yderligere produkter koster 500,- pr. stk.

Alle artikler publiceres på forsiden af websitet, og bliver 
efter følgende 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. 

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

 eller kvalitetsmæssigt ikke er tilfredsstillende.

banner specifikationer



web

Byggeri+Arkitektur	•	Bredgade	36,	1.	Sal,	Forhuset,	1260	København	K	•	Telefon:	45	3152	7549

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

licens 1 - Pris, 5.000,-  

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

eksempel:

930x180 px

300x250  
px

300x250  
px

300x250  
px

Forside
eksponering 

af nyhed:

nyHedsbrev

Nyhedsbrevet modtages 
pt. af 3.000 indkøbere og 
beslutningstagere i bygge-
branchen. 

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

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
  300x250      5.000,-  pr. måned
  160x600 (ny)    7.500,-  pr. måned

Artikelvisning:

16
0x

60
0 

px

600x180 px

180x150 
px


