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Magasinet for bygherrer og arkitekter

projekter og Design

læserundersøgelse
Resultatet fra a & B analyse 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

vores læsere
mener
Estrid Elsted,
Indretningsarkitekt MDD, Abita
„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 lækkert layout og god
brug af farver der også på den måde signalerer
godt design.“

BYGGERI+Arkitektur fortæller historien bag de
unikke byggeprojekter
Vi beskriver de bagvedliggende ideer bag arkitekturen og indretningen, ligesom vi
gør en dyd ud af at præsentere projekterne i den visuelle kvalitet, som de fortjener.

Kim Herforth Nielsen,
Grundlægger af 3XN

I hver udgave af BYGGERI+Arkitektur bringer vi portrætter af interessante og
toneangivende arkitekter og designere som eksempelvis Jan Gehl, Alejandro
Aravena, Snöhetta, Stig L. Andersson, Olafur Eliasson og Jasper Morrison.

„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.“

For os hænger indretning og arkitektur sammen, og det ydre og det indre i en
bygning skal kunne tilføre hinanden modspil og energi. Derfor har vi valgt at gøre
indretning til en fast del af magasinet, hvor vi INDRET-delen viser indretningsprojekter og interessante møbeldesigns til kontraktmarkedet.

Vores kunder
mener
Ann Charlott Lade,
Nordisk Marketingchef for Interface
”Vi har gennem en årrække haft et yderst velfungerende samarbejde med Byggeri+Arkitektur, og
mediet matcher os fint i forhold til vores fokus
på indretning og design. Annoncering i Byggeri
+Arkitektur falder således i naturlig forlængelse
af vores egen kommunikation og markedsføring,
hvor vi i høj grad henvender os til og samarbejder
med arkitekterne. Derudover oplever jeg en stor
professionalisme i organisationen, som gør det
smidigt og nemt for os at være kunde.”

Claus Mogensen,
Salgs- og marketingsansvarlig,
Obbekjær Vinduer A/S
”Vi er en mindre produktionsvirksomhed, som i et
halvt århundrede har levet af en fast kundeskare
og mund-til-mund metoden. Byggeri+Arkitektur er således det første medie, vi har valgt at
annoncere i, og vi har fået værdifuld sparring og
hjælp i produktionen af vores profilbrochure, som
blev distribueret som indstik i Byggeri+Arkitektur.
Arkitektvirksomheder er en yderst vigtig målgruppe for os, og vi kunne efterfølgende opleve
en markant stigning i antallet af henvendelser fra
arkitekter.”

Inspiration flyder på tværs af landegrænser, og vi fremviser internationale projekter og designs, ligesom vi både dækker danske og internationale messer som for
eksempel Building Green i Aarhus og Salone del Mobile i Milano.

Projekter i Byggeri+Arkitektur
Redaktionen modtager gerne henvendelser om danske og internationale
byggeprojekter, hvor man har gjort sig særlige overvejelser vedrørende
æstetik, funktionalitet og materialevalg.
Vi ønsker at fortæller om de unikke projekter fra de involveredes synspunkt,
og vi vil gå dybden med projekter inden for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domicil- og Erhvervsbyggeri
Skoler og institutioner
Sports- og multihaller
Bolig- og etagebyggeri
Renoveringsprojekter
Hoteller og konferencecentre
Oplevelses- og kulturbyggeri
Uddannelses- og campusbyggeri
Byrum og byudvikling
Landskab

I løbet af 2017 planlægger vi blandt andet at
fortælle om følgende projekter:
•
•
•
•
•
•

Royal Arena af 3XN
Mærsk Bygningen af C.F. Møller
Vendsyssel Kulturcenter af SHL Architects
Nordeas domicil af Henning Larsen Architects
Axel Towers af Lundgaard og Tranberg Arkitekter
Experimentarium af Cebra

distribution
BYGGERI+Arkitektur udkommer otte gange
årligt i et oplag på 10.200. Magasinet
udsendes til bygherrer og arkitekter, samt
beslutningstagere med professionel interesse for arkitektur, design og indretning.

Vi bliver leveret direkte i postkassen til 83 %
af alle danske arkitekter på deres private
adresser, hvis de er medlem af MAA.
Magasinet bliver leveret til ca. 7.000 arkitekter og indretningsarkitekter (ca. 500).

udgivelsesplan
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9. oktober
25. september
						
						
						
						
						

Events/messer

Skillevægge, lofter og akustik
Stockholm Furniture Fair
Sanitet					
Indeklima og akustik
Beton
Byrum, parker og udearealer
Modulbyggeri
IT & Teknologi
Belysning

Building Green Messe Aarhus
Salone del Mobile Milano
Architect@work Sweden

Glas & Stål
Renoveringspris
Facaden					
Træ som byggemateriale
Building Green København
Belysning
Byrum, parker og udearealer					
Belysning
Akustik
Kontor- og konferencemøbler
samt specialdesign
Siddemøbler, borde, skabe
og tilbehør

82
06. november
23. oktober
Tegl
						
Indeklima og akustik
							
83
11. december
27. november
Facaden
						
Sikring og adgangskontrol

læserfordeling
Distribution i Danmark

Antal	Dækningskommentar

Arkitekter MAA
4570
		

Byggeri+Arkitektur udkommer til 83% af alle arkitekter
MAA på deres privatadresser

Arkitekttegnestuer

87% af alle registrerede arkitekttegnestuer

2318

Indretningsarkitekter

430

90% af alle indretningsarkitekter

Rådgivende ingeniører

183

Rådgivende ingeniører med mere end 5 ansatte

Administratorer o.l.
330
		

Administrator af fast ejendom, ejerboligforeninger,
andelsboligforeninger samt almennyttige boligselskaber

Største virksomheder i Danmark

Domiciler, virksomheder med omsætning på mere end ½ mia

Kommuner, teknisk forvaltning

973
78

Kommuner, teknisk forvaltning o.l

Banker og forsikringsselskaber m.v.
227
		
		

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

Producenter af møbler og byggevarer

400

ANNONCERING
Priser og formater

Sammensæt din kampagne i samarbejde med BYGGERI+Arkitektur

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

Vi kan tilbyde flere markedsføringsprodukter,
som frit kan sammensættes til en slagkraftig
enhed, ligesom det kan være effektfuldt at kombinere vores print og online platform.

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

Annoncer og moduler
Den visuelle præsentation må ikke undervurderes, og vores grafiske afdeling kan stå for at
producere annoncemateriale i en klar visuel stil.
Advertorials
Vi kan producere artikler ud fra dine stikord
og ideer – ved hjælp af tekstforfatning med
journalistisk flair skaber vi salgsfremmende
kommunikation.

Videoer og fotos
BYGGERI+Arkitektur tilbyder også via vores
samarbejdspartnere at hjælpe med at præsentere dit projekt, produkt eller virksomhed via en
video, ligesom vi kan levere fotos til din annonce
eller advertorials.
Indstik
Som din samarbejdspartner kan vi stå for at
producere brochurer, ligesom du kan få allerede
produceret materiale distribueret til vores
læserskare. Som din samarbejdspartner kan vi
forhandle fordelagtige priser på alle tryksager.

-

papir:
omslag 300 gr. gallerie silk
indhold 100 gr. Arctic matt
Gentagelsesrabat:
2 indrykninger
5%
3 indrykninger
10%
4 indrykninger
15%
5 indrykninger
20%
6 indrykninger
25%
Årsaftale		
30%
Tillæg:
Særplacering:
Bagside: 		

OLED

inDuplo sofa

/

insula bord

design Ernst & Jensen

Glem de traditionelle lyskilders begrænsninger i form, tykkelse, varmeafgivelse og størrelse. Med OLED, organisk LED, åbnes helt nye muligheder
for at skabe alternative belysningsløsninger og -designs, bl.a. fordi OLEDs
er ekstremt tynde, 1,8 mm, og afgiver minimal varme. Dermed kan OLED
benyttes sammen med næsten alle slags materialer, f.eks. glas, træ, tekstiler og papir. Det betyder, at OLED kan integreres i alt fra møbler som
stole, borde, hylder osv., over beklædning og tæpper til udformning af
rum, hvor lysende lofter, vægge, vinduer og gulve samt markering af former og objekter blot er toppen af mulighederne.
Anvendelsen af OLED har både funktionelle og dekorative formål. I butikker, barer, restauranter, lounges, hoteller, konferencelokaler osv. benyt-tes OLED på nuværende tidspunkt i spejle, displays og lysende, interaktive vægge, og en række førende arkitekter og designere har allerede
udviklet forskellige typer lamper og andre belysningsformer baseret på
OLED. OLED er en overfladelyskilde og giver et diffust, varmt, behageligt,
ikke blændende og homogent lys over hele overfladen og fås med stort
set alle farver lys samt en meget høj kvalitet hvidt lys.
Philips producerer OLED af mærket Lumiblade. De fås som standardiserede produkter, men det mest interessante ved Lumiblade er muligheden for designede løsninger, som udvikles til et specifikt projekt.

OLED workshop
Philips har forsket i OLED og anvendelsen af OLED-belysning i flere år.
Man har også etableret Philips Lumiblade Creative Lab i Aachen, Tyskland, hvor eksperter i belysning, elektronik og materialer blandt andet
rådgiver arkitekter, designere m.fl. i mulighederne og brugen af OLED,
teknologien bag, produktegenskaber osv.
Et besøg i Philips Lumiblade Creative Lab og workshop indgår som en
del af de inspirationsture, som Philips to gange om året arrangerer specielt for arkitekter.

OLED

DEKORATIV og FUNKTIONEL
REVOLUTION af lys

en

25%
50%

Materialegodtgørelse: - 2%

erik jørgensen møbelfabrik A/s
Industrivænget 1
DK-5700 Svendborg
Denmark
Phone +45 62 21 53 00
info@erik-joergensen.com

2/1 sider, 460 x 297 mm.
kr. 42.600

erik jørgensen showroom
Pakhus 48
Københavns Frihavn
Klubiensvej 22
DK-2100 København Ø
Phone +45 39 29 19 66

www.erik-joergensen.com

1/1 side, 230 x 297 mm.
kr. 26.500

Ved annullering eller overskridelse
af deadline for indsendelse af
materiale efterfaktureres virksomheden det fulde beløb uden
eventuel rabat.
Vi er specialister i at skæddersy helhedsløsninger, der tager udgangspunkt i ergono-

oPLAG:
10.200 stk.
Distribueret oplag: 10.025 stk.

miske møbler, interaktive teknologiløsninger og traditionelle skrivetavler.
Besøg vores showroom eller gå på opdagelse på www.vanerum-sis.dk

Byggeri+Arkitektur er tilmeldt
Dansk Oplagskontrol
VANERUM-SIS A/S
Lollandsvej 16, 5500 Middelfart
www.vanerum-sis.dk | T 64 41 04 90
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1/2 side, 98 x 268 mm.
kr. 15.400

1/2 side, 203 x 125 mm.
kr. 15.400

1/4 side, 46 x 268 mm.
kr. 8.600

Annoncesalg
Usman Malik
Tlf.: 31 33 18 57
usman@byggeri-arkitektur.dk

Uffe Eriksen
Tlf.: 31 49 41 38
uffe@byggeri-arkitektur.dk

