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Velkommen til www.installationsmedierne.dk. Branchens nye medie bliver udgivet af TEKNIQ
Installationsbranchen og er en online forlængelse af det indholdsunivers, som læserne kender fra
TEKNIQs velansete fagblade Dansk VVS og Electra.
Med lanceringen af www.installationsmedierne.dk ønsker TEKNIQ at give Dansk VVS og Electralæserne mulighed for at læse aktuelle nyheder fra branchen hvor som helst – og på alle mobile
enheder.
Samtidig er målet at tilbyde en stærk annonceringsmulighed til branchens leverandører på et
onlinemedie med høj journalistisk kvalitet.
Indholdet på www.installationsmedierne.dk er skrevet af journalister, der sammenlagt har mere
end tyve års erfaring med at dække installationsbranchen. De sidder i TEKNIQ-huset i Glostrup
sammen med nogle af landets skarpeste eksperter på det vvs- og eltekniske felt. Den kombination sikrer et højt vidensniveau og artikler med stor faglig relevans.

Bannere

Der tilbydes to typer bannere på www.installationsmedierne.dk
TOPBANNER:
Bredde 930 x højde 180 px
Kr. 9.000 pr. måned (hele måneder)
Topbannere vises i rotation med max 3
bannere på forsiden og 2 bannere på
undersider.
Som annoncør kan du vælge at målrette dit
banner mod enten el- eller vvs-segmentet
eller have dine visninger fordelt på begge
faggrupper.

SIDEBANNER:
Bredde 300 x højde 250 px
Kr. 7.000 pr. måned (hele måneder)
Banneret skifter mellem placeringerne på
forsiden og undersider.
Bannerne roterer med max ti bannere fordelt på de fem placeringer.
Som annoncør kan du vælge at målrette dit
banner mod enten el- eller vvs-segmentet
eller have dine visninger fordelt på begge
faggrupper.
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Sponsoreret artikel
Det er muligt at få publiceret en
sponsoreret artikel på www.installationsmedierne.dk. Muligheden er for
annoncører, der ønsker at producere kvalitetsindhold, som giver værdi for læserne
og dermed målgruppen. www.installationsmedierne.dk formidler gerne kontakt til eksterne skribenter, som arbejder
professionelt med produktion af content
marketing.
Sponsorerede artikler vises med en fast
placering på forsiden af www.installationsmedierne.dk i én måned og udsendes
i nyhedsbrevet én gang i løbet af den købte
måned. Der vises kun én sponsoreret artikel pr. måned.
Kr. 18.000 (pr. måned) ved fremsendelse
af færdig tekst og billede.
Sponsoreret indhold

Kr. 23.000 (pr. måned) og vi sørger for udarbejdelse af indhold via vores freelancejournalister.

Nyhedsbrev

Kontakt

www.installationsmedierne.dk udsender
hver 14. dag et nyhedsbrev med aktuelle
artikler til alle 3.643
abonnenter på Dansk
VVS og Electra. Der
bringes max to bannere
per nyhedsbrev.

Mediekonsulent Louise Andersen

Format: bredde 620 x
Højde 300 px
kr. 5.000 pr. udsendelse.

Telefon: 31901155
Email: annonce@tekniq.dk

Materiale
Bannere modtages som billedfiler,
f.eks. gif, jpg eller png. Bannere må
gerne være animeret – dog ikke flash.
Max størrelse for bannere er 75 Kb.
BETALINGSBETINGELSER:
Netto kontant 30 dage.
Alle priser er eksl. moms.

