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Om Industri & Teknik

Magasinet Industri & Teknik udkommer i et oplag på 1.262.
Det er et fagmagasin målrettet ledere og ejere af metal- og
industrivirksomheder i TEKNIQ Arbejdsgiverne. Magasinet
læses derudover af fag-eksperter indenfor metal, politikere
samt på uddannelsesinstitutioner over hele landet.
Industri & Teknik udgives af en af landets største arbejdsgiverorganisationer – TEKNIQ Arbejdsgiverne. Organisationen
har 4.300 virksomheder som medlemmer. Disse virksomheder har samlet 55.000 medarbejdere og en omsætning på
60 mia. kroner. Den nye organisation udgiver tre dedikerede
og professionelle magasiner med hvert sit fokus. Et af dem
er magasinet Industri & Teknik, der tidligere hed magasinet
Arbejdsgiverne.
Industri & Teknik udkommer med fuld fokus på den del af
medlemsvirksomhederne, der udgør industrivirksomhederne i TEKNIQ Arbejdsgiverne. Magasinet udgives seks gange
årligt.
Magasinet behandler typisk emner som automation,
digitalisering, robotter, LEAN, jura, arbejdskraft og
driftsøkonomi.
Det journalistiske mål er at skabe en let og inspirerende
læseoplevelse, men med mulighed for fordybelse og adgang
til stærke faglige fakta. I dette journalistiske univers får
annoncøren adgang til ledere og virksomhedsejere med
beslutningskompetencer.

Industri & Teknik på web

Alle blade bliver lagt i et åbent 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.
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Materialedeadline
17. januar
16. marts
4. maj
10. august
23. september
28. oktober

Udgivelsesdato
11. februar
17. april
26. maj
4. september
19. oktober
23. november

Priser og formater
BAGSIDE: 8.000 kr.
H: 297 x B: 150 mm + 5 mm til beskæring
DOBBELTSIDE: 14.000 kr.
H: 297 x B: 420 mm til kant + 5 mm til beskæring
1/1 SIDE: 7.000 kr.
H: 297 x B: 210 mm til kant + 5 mm til beskæring
1/2 SIDE: 5.000 kr.
H: 147 x B: 210 mm til kant + 5 mm til beskæring
H: 297 x B: 105 mm til kant + 5 mm til beskæring
¼ SIDE: 3.000 kr.
H: 147 x B: 105 mm til kant + 5 mm til beskæring
RUBRIKANNONCE/INDSTIK
Indhent venligst tilbud
LEVERANDØRREGISTER
Pris pr. år 1.575 kr. for fire linjer
Efterfølgende linje 100 kr.
Logo i farve 500 kr. pr. år
RABAT:
2 indrykninger – 5 %
4 indrykninger – 15 %
6 indrykninger – 20 %
ANNULLERING
Annullering skal ske skriftligt til annonce@tekniq.dk
senest 4 uger før udgivelsesdatoen.
BETALINGSBETINGELSER
Netto kontant 30 dage
ANNONCEMATERIALE
Alt annoncemateriale bedes fremsendt som
højopløselig, trykklar pdf-fil med skæremærker

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

