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•

FÅ KONTAKT TIL OVER 25.000 PERSONER
BESKÆFTIGET MED BÆREDYGTIG
FORRETNING
•

INSPIRATION TIL UDVIKLING OG LEDELSE AF DEN BÆREDYGTIGE FORRETNING

ERHVERVSMAGASINET CSR – MAGASIN, WEB OG NYHEDSBREV
ET FORUM FOR DIG, DER ARBEJDER MED CSR
CSR og bæredygtighed er de hurtigst voksende dagsordner for virksomheder, organisationer og offentlige instanser.
Globale udfordringer kræver, at alle tager aktiv del i at finde
nye forretningsmodeller og holdbare løsninger. Mange virksomheder er allerede i gang med at udnytte de muligheder,
som udfordringerne giver, til at skabe vækst og værdi.
Via CSR.dk kan du være med til at styrke arbejdet med ledelse, forretning, ansvarlighed og innovation. Her finder du
inspiration, den nyeste viden og nyttige værktøjer til at komme videre med dit arbejde og være en del af et succesrigt og
mere bæredygtigt erhvervsliv.

På CSR.dk skal CSR-folk dele erfaringer og nyheder om forretningsdrevet samfundsansvar. Sammen med vores medlemmer
vil vi bygge et forum, som styrker CSR i Danmark. Vi vil give virksomhederne inspiration og værktøjer til at komme på forkant med
fremtidens bæredygtige vækst og konkurrence.
Et fællesskab om så vigtige emner bør man ikke snyde sig selv for
at være en del af.
– Eva Harpøth Skjoldborg, redaktør

•

•

VIRKSOMHEDER MENER:

• At CSR er relevant for forretning og bundlinje.

• At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde.

• At de kan lære noget af andre virksomheders a
 rbejde med CSR – især de danske.
• At en stærk CSR-profil styrker virksomhedens o
 mdømme.

• At de kan bidrage med deres erfaringer på en p
 latform for CSR i Danmark.
Kilde: Survey gennemført af Horisont Gruppen i foråret 2015 blandt modtagere af CSR.dk’s nyhedsbrev.

GEOGRAFISK FORDELING AF
MODTAGERE/BESØGENDE

CSR’S FLERMEDIALE
MÅLGRUPPEDÆKNING: OVER 25.000
CSR Quarterly

Oplag: 1.795
Læsere: 3.000

24 %
4%

Region Nordjylland

11%
15%

Region Midtjylland

Region Syddanmark

17%
11%

48%
70%

Region Hovedstaden/Sjælland

Magasin-oplag pr. udgivelse: 1.500
Webbesøg pr. måned: 16.000

CSR.dk

Besøg pr. måned: 20.105
Sidevisninger pr. måned: 40.213

CSR.dk nyhedsbrev

Antal modtagere: 5.220

PRINTANNONCERING
CSR Quarterly sendes til medlemmer af CSR.dk. Medlemmerne af CSR.dk er beslutningstagere, som i det daglige er beskæftiget med CSR i danske virksomheder. Vi har udviklet
et nyt grafisk udtryk hvor der er lagt vægt på et luftigt design og en intuitiv disponering
af indholdet. Magasinet er i A4 format og trykkes på ubestrøget papir, der er cradle-tocradle certificeret og 100% bionedbrydeligt.

CSR QUARTERLY DATOER, OPLAG OG FOKUS
Nr.

Måned

År

Udgivelse

Deadline

I fokus

1

Marts

2018

17.03

20.02

Transport – hvordan bliver den carbonfri?

2

Juni

2018

16.06

18.05

Værdikæder – fra kontrol til samarbejde

3

September

2018

29.09

04.09

Innovation og design til bæredygtighed – tips og tricks.

4

November

2018

24.11

31.10

Compliance – trends og metoder.

Der tages forbehold for ændringer i udgivelsesdatoer og deadlines.

ANNONCEPRISER OG FORMATER

ANDRE ANNONCEMULIGHEDER
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1/1 side
Format:
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Pris 4f.:

kr. 22.100

Bagside
Format:
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1/2 side bred+højformat
Format Bred: 185 x 130 mm
Format Høj:

90 x 265 mm

Pris 4f.:
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Indstik
e
Foli

Magasinet pakkes i folie,
hvilket giver mulighed for
at vedlægge løsblade eller
brochurer, som placeres
ovenpå magasinets bagside:

ØVRIGE PRISER
Særplacering:

+ 10%

Bureauprovision:
Sikkerhedsstillelse: 1%
Informationsgodtgørelse: 1%
Bureauprovision: 3%

Pris, max. 30g: kr. 29.750

Forsideannonce

Vi tilbyder et annonceformat,
som er placeret som en
portfalset ”åbning” under
magasinets redaktionelle
forside. Annonceformatet
udgør a
 realmæssigt det
samme som to helsider og er
trykt på 170 gram bestrøget

TEKNISKE OPLYSNINGER
Format:

210 mm x 297 mm

Tryk:

Arkoffset – 4 farve

Annoncemateriale:

Trykbar – PDF

Raster:

54-60#

Papir:

115 g bestrøget

Papir omslag:
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Tryk til kant:

+ 5 mm

papir:
Pris:

kr. 34.900

Gatefold

Omslagets side 3 kan
udvides med en ekstra
side – en g
 atefold – så der
er mulighed for at bringe et
annonceformat, som strækker sig over tre helsider, på
170 gram bestrøget papir:
Pris:

MEDLEMSKAB CSR.DK
Personlig:

kr. 495 pr. kvartal

Partner:

Kontakt for aftale

kr. 32.800

Annuleringsfrist 30 dage før materialedeadline. Alle priser er ekskl. 25% moms

ANNONCERING I NYHEDSBREVE
BENYT NYHEDSBREVENE TIL DE KORTE OG MÅLRETTEDE NYHEDER
CSR.dk’s nyhedsbrev udsendes to gange ugentligt til medlemmer af CSR.dk samt
øvrige interesserede, som aktivt har tilmeldt sig. Indholdet giver læserne overblik
ved at kombinere de mest aktuelle nyheder og værktøjsbaserede artikler med aktuelle events og nyheder fra medlemmer og partnere.
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FORMATER OG PRISER
A

Megaboard

Pris pr. udg.:

kr. 7.500

B

Midtbanner

Pris pr. udg.:

kr. 4.500

TEKNISKE OPLYSNINGER

SPONSORAT

Vægt:

JPG - max 45 kb

Kontakt for pris.

Animation:

15 sekunder

Streaming:

Ingen

Link:

Medsend link til landingpage

FREKVENS OG MODTAGERE
Ugentligt:

Onsdag + fredag

Mest læste:

Primo måned

Events:

Ultimo måned

Modtagere:

5.600

Medieplatformen CSR.dk er et forum for bæredygtig forretning,
der er målrettet personer, som arbejder professionelt med CSR.
Min rolle er at rådgive medlemmer og partnere, så de opnår den
mest relevante og optimale eksponering på platformen.
– Anne Sophie Bertelsen, Digital Kommunikationskonsulent

Annuleringsfrist 30 dage før materialedeadline. Alle priser er ekskl. 25% moms

WEBANNONCERING PÅ CSR.DK
BRUG NETTET TIL KAMPAGNER OG NYHEDER
Med mere end 14.000 månedlige brugere er der gode muligheder for at komme
i kontakt med den største målgruppe af CSR-professionele og beslutningstagerne via CSR.dk. Der er forskellige formater, placeringer, perioder m.m.,
som kan kombineres, så eksponeringen giver den bedst mulige effekt i forhold
til dit budskab.

FORMATER OG PRISER
A

Megaboard

D

Megabox

Pris for 14 dage:

kr. 4.450

Pris for 14 dage:

kr. 4.250

Placering:		
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Placering:		

Ros

B

Megaboard
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kr. 4.150
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ANDRE PRISER

TEKNISKE OPLYSNINGER

Sponsorat: kontakt for pris.

Vægt: JPG/GIF/FLASH/HTML: max 50 kb

Stillingsopslag: Introduktionspris kr. 3.900.

Placering: Ros

Vises på forsiden af CSR.dk i 30 dage.

Link: Medsend link til landingpage

B

CSR.dk er et responsivt site.
Megaboard og megabox materiale, som
leveres i html-script, skal derfor leveres i
to script 930x180 + 320x180. Ved levering
af flashmateriale SKAL der medfølge
GIF eller JPG til fallback.
Se specifikationer på:
www.fmadserving.dk/materiale-specs
Megaboard
930 x 180
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Medium
300x250

Megabox
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D

Har du brug for hjælp til udfærdigelse og produktion af dine
annoncer såvel web som print, så sørger vi gerne for produktion og
kreativ sparring i forbindelse med disse opgaver. Vi står selv for den
samlede produktion af Horisont Gruppens magasiner og har både
erfaring, ideer og kapacitet til at løse dine udfordringer.
– Majbritt Refsgaard, grafiker
Annuleringsfrist 30 dage før materialedeadline. Alle priser er ekskl. 25% moms

BLIV EN DEL AF REDAKTIONEN
Du udgiver lige præcis det indhold, som du mener, er det væsentlige på et givent tidspunkt.

kun
11.980,pr. år

Nyheder, cases, resultater
Bring dit indhold direkte på forsiden af
CSR.dk og få samtidig en unik placering i
vores nyhedsbrev.
Medarbejdere med fingeren på pulsen
Find nye medarbejdere med fingeren på
pulsen. Placér dit jobopslag i et målrettet
miljø om SCM, logistik, indkøb, produktion og andre beslæg-tede områder
indenfor ledelse af forsyningskæden.
Få flere deltagere på dine events
Opret kurser, konferencer, seminarer m.m.
og øg antallet af deltagere. Uddyb fordelene, indsæt billeder og vedhæft filer, så
du sikrer en høj tilslutning.
Nye navne i virksomheden
Fortæl om nyansættelser, udnævnelser,
jubilæer og andet, der kan være med
til at markedsføre jeres virksomhed og
medarbejdere.

Profil og direkte kontakt
Du har mulighed for at skræddersy din virksomheds/organisations helt egen profilside
med relevante oplysninger og
kontaktdata.
OBS: Din virksomhedsprofil
kommer også med hver gang i
det trykte magasin.
Relevante personer
Opret virksomhedens
nøglepersoner. Personer, som kan rådgive
om jeres kompetencer,
services eller indsatser.

Stastik – hvor interessant
er dit indhold?
Med statistikmodulet får du i
detaljer præsenteret et overblik over, hvordan dit indhold
performer. Med mange forskellige visningsmuligheder
og grafer har du fuld kontrol
med din kommunikation. Se
akkumuleret data eller vælg
at se fra dag til dag og følg
klikraten på dine nyheder,
events, jobopslag, navnenyt
og meget mere.

TO MEDLEMSPRODUKTER
Vi har sammensat to medlemsprodukter, som gør dig til en del af CSR.dk

MEDLEM

Som Medlem kan du blive en aktiv del af CSR.dk’s forum for bæredygtig forretning via din profil. Med et personligt log-in, får du adgang til hele
CSR.dk med alt låst materiale samt mulighed for at bidrage med blogindlæg og kommentere på indhold.

Du får desuden to ugentlige nyhedsbreve fra CSR.dk samt dit eget eksemplar af magasinet CSR Quarterly tilsendt med posten fire gange årligt.
Magasinet er på 50-70 sider, 100% bionedbrydeligt og cradle-to-cradle certificeret.

PARTNER

Som Partner kan I med jeres virksomhedsprofil bidrage med nyheder, indlæg, cases, events m.m. som en væsentlig del af den løbende aktivitetsog nyhedsstrøm på CSR.dk. Op til tre CSR-nøglepersoner er inkluderet i Partner-medlemskabet.
Som Partner får du desuden de samme fordele som Medlem.

MEDLEM
1 person

5 personer*

PARTNER

CSR.dk (ulåst indhold)





CSR.dk (låst indhold)





CSR.dk nyhedsbrev





CSR Quarterly (printmagasin)





Medlemsprofil





Indspark (blogindlæg)





FÅ ADGANG TIL:

OPRET OG UDGIV:

Navnenyt



Events



Artikler, cases, nyheder m.m.



Virksomhedsprofil



Jobopslag (basisjob)



Jobopslag (topjob)



CSR-rapporter



SERVICE OG ADMINISTRATION
Statistik



Fri administration og support



PRISER
Person/virksomhed

Kvartalsabonnement
Kr. 495 + moms

Årsabonnement
Kr. 11.980 + moms*

NGO

Kvartalsabonnement
Kr. 395 + moms

Kontakt for aftale

Studerende

Kvartalsabonnement
Kr. 75 + moms

*Tilkøb af flere log-in pr. år kr. 995,-

BLIV MEDLEM AF CSR.DK OG DELTAG I UDVIKLINGEN
ET FORUM FOR DIG DER ARBEJDER MED CSR
CSR og bæredygtighed er de hurtigst voksende dagsordner for virksomheder, organisationer og offentlige instanser. Globale udfordringer kræver, at alle tager aktiv del i at finde nye forretningsmodeller og holdbare løsninger. Mange virksomheder er allerede
i gang med at udnytte de muligheder, som udfordringerne giver, til at skabe vækst og værdi.
SÅDAN ER CSR.DK
CSR.dk er baseret på en redaktionel model med løbende samspil mellem redaktion og medlemmer. Alle medlemmer kan bidrage
aktivt både med indhold og erfaring og betragtes som en indsigtsfuld vidensressource i processen med at udvikle CSR.dk til et
stærkt fællesskab for CSR-professionelle i Danmark.
DET KAN DU GØRE

Bliv medlem hos CSR.dk og deltag i

udviklingen af bæredygtig forretning og
innovation i Danmark.

Vi har sammensat en række medlems

produkter, som gør dig og din virksomhed
til en del af CSR.dk.

DET FÅR DU MED ET MEDLEMSKAB

DET FÅR DU OGSÅ

PÅ CSR.DK:

CSR.dk giver målrettet adgang til personer,

• Et personligt eksemplar af magasinet

både den offentlige sektor og det private

• Muligheden for at bidrage til udviklingen

Som medlem kan du:

• Adgang til alt låst indhold

der arbejder professionelt med CSR i

CSR QUARTERLY

erhvervsliv.

af CSR i Danmark ved at synliggøre kom-

• Opbygge tillid og anerkendelse blandt

petencer og erfaringer gennem indlæg,
blogs, a
 rtikler, cases m.m.

• Deltagelse i et stærkt fagligt forum for
CSR-professionelle i Danmark

kunder, medarbejdere og andre vigtige
stakeholders

• Styrke og synliggøre medarbejderes

store indsats for at integrere CSR i jeres
virksomhed

• Tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere

• Udvise ansvar og bevise, at CSR er god
og bæredygtig forretning

• Få overblik over CSR-aktiviteter og -indsatser i Danmark og udlandet

Læs mere på:
csr.dk/blivmedlem

DINE NYHEDER TIL DET RETTE PUBLIKUM
Her vises dit indhold side om side med redaktionens indhold. Bliv partner og få fri og ubegrænset mulighed
for at dele nyheder, events, jobopslag m.m. direkte på forsiden og i nyhedsbrevet.

Abonnement

Som Partner har du et løbende abonnement, der faktureres
for et år ad gangen. Abonnementet giver fri og ubegrænset ret
til at publicere en hel række informationer – se muligheder på
modstående side.
Hjælp til publicering og support er gratis inden for et rimeligt
omfang. Partner-abonnementet kan opsiges med 30 dages
varsel til udgangen af en abonnements-periode.
Prisen for et årsabonnement er kr. 11.980

Skab værdi med vedkommende indhold
Pressemeddelelser, artikler, cases, blogindlæg, CSR-rapporter, navnenyt eller produktomtaler fra din virksomhed.
Alle typer indhold er velkomne, så længe det er vedkommende.
Jobopslag
Find dine nye medarbejdere – opret jobopslag og få synlighed direkte på forsiden, i nyhedsbrevet og under jobsektionen.

Events
Kurser, konferencer, seminarer og meget mere – få det
rigtige publikum med til dit event. Events kommer også
med i et månedligt nyhedsbrev omhandlende forekommende events.

Som Partner kan du bidrage til udviklingen med egne indlæg om
erfaringer og nye tiltag i jeres virksomhed. Er der spørgsmål til funktionaliteter eller kniber det med tiden, så sidder vi klar med support og
sparring, som er inkluderet i partneraftalen.
– Mette Pedersen, Projektleder

support@horisontgruppen.dk, eller 5350 6060

UDVALGTE PARTNERE



DET SIGER VORES PARTNERE

Dorthe Aaboe Kallestup,
CSR Projektleder,
Egetæpper A/S

Som CSR Projektleder på egetæpper er det vigtigt at holde sig informe-ret
omkring tidens trends indenfor CSR, udviklingen i andre virksomheder og den
nyeste lovgivning på området. Jeg henter en stor del af min viden på CSR.dk.
Her er altid interessante artikler fra fagfolk og masser af inspiration og viden
at hente. Jeg bruger aktivt CSR.dk flere gange hver uge. Egetæpper har det
sidste år været partner på CSR.dk, og vi har i den forbindelse oplevet et højt
niveau af service og support. Artikler, der lægges ind, opnår en god synlighed,
og jeg er flere gange blevet kontaktet uopfordret af deres supportteam, hvis de
ville gøre opmærksom på, at en af vores artikler får ekstra meget opmærksomhed, eller når der har været en oplagt case, som de synes vi skal gøre synlig i
deres medie også. Jeg giver min varmeste anbefaling til CSR.dk.

Lone Gudiksen Møller,
Markedschef for Erhverv,
Danmarks
Naturfredningsforening

CSR.dk er en meget betydende medieplatform for mig og Danmarks Naturfredningsforening. Vi benytter CSR.dk for at holde os opdateret med seneste
nyt, trends og begivenheder. Samtidig er der mange gode cases og viden fra
andre CSR-aktører som vi bliver inspireret af og kan bruge i vores arbejde. Vi
har valgt at blive partner på CSR.dk og benytte platformen som en vigtig del
af vores kommunikationsstrategi og for selv at bidrage med indlæg og trænge
igennem medielandskabet til en vigtig målgruppe. Baggrunden er at CSR.dk
fremstår som et seriøst medie med en god og stærk dækning af CSR i Danmark. I den sammenhæng er det vigtig for os at komme ud med vores budskab
som forening i den helt rette sammenhæng. Det vi oplever er en fantastisk god
modtagelse af vores nyheder og at vi kan følge statistikken på alle aktiviteter. Samtidig er der altid en god og opsøgende service som gør det nemt at
arbejde.
Vi kan kun anbefale andre at blive partner – det er godt givet ud!

KONTAKT

Partnerskaber:
Ulrik Hjorth-Andersen
Salgschef
Telefon: +45 2025 7632
uha@horisontgruppen.dk

Partnerskaber:
Anne Sophie Bertelsen
Digital
Kommunikations-konsulent
Telefon: +45 5373 1362
asb@horisontgruppen.dk
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Strandlodsvej 44
DK 2300 København S
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CVR-nr:

Redaktion:
Eva Harpøth Skjoldborg
redaktør

Grafisk produktion:
Majbritt Refsgaard
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Mette Pedersen
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Telefon: +45 5373 1370
ehs@horisontgruppen.dk
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Telefon: +45 5350 6060
mpe@horisontgruppen.dk
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communities der bringer vækst og værdi

