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Om Dansk VVS

Dansk VVS på web

Dansk VVS udkommer seks gange om året og bliver sendt til TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemmer i vvs-branchen. Med en annonce i Dansk VVS får din virksomhed
derfor den mest effektive eksponering over for de vvs-installatører, som træffer alle
strategiske beslutninger i virksomheden, herunder også hvilket produktsortiment
slutkunderne skal tilbydes.

Dansk VVS ligger tilgængeligt på
www.tekniq.dk i form af en iPaper.
Alle bladets annoncer ligger også her og
kan gøres til aktive links, der linker til din
hjemmeside.

Dansk VVS’ samlede distribuerede oplag er 3.924 stk. Se fordelingen her:

Alle blade bliver lagt i arkiv på
www.tekniq.dk og bliver ofte besøgt af
vores medlemmer, der bruger arkivet
som opslagsværk. Det betyder, at din
annonce i princippet har en uendelig
levetid.

Andre, 495
Elselskaber, 6
Interesseorganisationer, 46
Nøglepersoner,
politiske
ordførere
og pressen, 110
Vvs-grossister
og fabrikanter mv.
(abonnement), 252

Rådgivende
ingeniører og
arkitekter, 264
Erhvervsskoler og
offentlige
myndigheder, 60
Vvs-installatører
(foreningsabonnement), 2.691

Udgivelser Dansk VVS 2021
Udgivelsesnr.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Materialedeadline Udgivelsesdato
4. januar
22. februar
12. april
31. maj
23. august
18. oktober

25.
11.
4.
21.
13.
8.

januar
marts
maj
juni
september
november

Ønsker du at markedsføre
dig elektronisk overfor læserne
af Dansk VVS, så husk at du
kan gøre det på magasinets
website:
www.installationsmedierne.dk

Priser og formater
BAGSIDE: 20.000 kr.
H: 297 x B: 150 mm + 5 mm til beskæring
DOBBELTSIDE: 27.000 kr.
H: 297 x B: 420 mm til kant + 5 mm til beskæring

RABAT:
2 indrykninger – 5 %
3 indrykninger – 10 %
6 indrykninger – 15 %

1/1 SIDE: 18.000 kr.
H: 297 x B: 210 mm til kant + 5 mm til beskæring

ANNULLERING
Annullering skal ske skriftligt til annonce@tekniq.dk senest
4 uger før udgivelsesdatoen.

1/2 SIDE BRED: 14.000 kr.
H: 147 x B: 210 mm til kant + 5 mm til beskæring

BETALINGSBETINGELSER
Netto kontant 30 dage

1/2 SIDE HØJ: 14.000 kr.
H: 297 x B: 105 mm til kant + 5 mm til beskæring

OPLAG
Trykoplag: 4.000

¼ SIDE: 10.000 kr.
H: 147 x B: 105 mm til kant + 5 mm til beskæring

ANNONCEMATERIALE
Alt annoncemateriale bedes fremsendt som højopløselig,
trykklar pdf-fil.
		
		

RUBRIKANNONCE: 850 kr.
H: 40 x B: 41 mm pr. modul
IPAPERLINK: 500 kr.
IPAPER SIDE 1: 8.000 kr.
FOOTER: 35.000 kr.
Særplacering + 10 %
Indstik / indlæg / indlimning - Indhent venligst tilbud

MATERIALET SENDES TIL:
Mediekonsulent Louise Andersen
Tlf. 31901155
Mail: annonce@tekniq.dk

