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FÅ KONTAKT TIL OVER 25.000 FAGFOLK
I VVS-, EL- OG VENTILATIONSBRANCHEN

•
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INSTALLATOR.DK – MAGASIN, WEB OG NYHEDSBREV
installator.dk’s medieunivers er det eneste der dækker fag
områderne el, VVS og ventilation. Vi har været på markedet
i mere end 50 år og har altid haft som mål at være den væ
sentligste informationskilde for ledere og ejere af branchens
virksomheder.
Vi leverer høj redaktionel kvalitet. Gennem nyheder, bag
grundshistorier, ekspertindlæg, virksomhedscases og de
batstof klæder installator.dk’s læseren på til at løse såvel de
langsigtede udfordringer som de daglige opgaver. På instal
lator.dk finder læserne et højt flow af daglige nyheder om
branchen, produktnyheder, navnenyt og kurser.
Med installator.dk’s medieunivers rammer du ubetinget den
bredeste og mest indflydelsesrige målgruppe af installatører,
der kan træffe beslutninger inden for området. Du kan eks
ponere dig via en bred vifte af annoncemuligheder på såvel
print som web.

installator.dk — FORUM FOR EL, VVS OG VENTILATION

Det er en kompliceret opgave at drive installationsvirksomhed i dag. Derfor gør redaktionen hver måned sit bedste
for at klæde installatørerne på til at løse både kortsigtede
og langsigtede udfordringer. Det gør vi via objektiv og
uafhængig journalistik.
– Joe Kristian Kipp, Redaktør

13. august 2017
nr. 7 - 53. årgang

I FOKUS: VARMEANLÆG & KØLING

Nyt varmeanlæg kan lagre
energi særdeles
effektivt

I Danmark har vi mere og mere overskuds
energi fra sol og vind, der distribueres ud
til forbrugerne via elnettet, og derfor har
vi gode muligheder for at gemme energien
ude i de private hjem.
Morten Veis Donnerup, direktør i Suntherm

•

•

SVÆRT AT SKAFFE
ARBEJDSKRAFT
Det er i stigende grad en udfordring at skaffe medarbejdere.

ELINSTALLATØRER SKAL
REGISTRERE BATTERIER
Netselskaberne skal nu vide, hvor der
kobles batterier på elnettet.

ENERGIRENOVERINGER SPARER
STATEN FOR MILLIONER

NKT CABLES: SVÆRT AT GREJE DE
NYE KABELREGLER

Bygningsstyrelsen har det seneste år gennemført gennemgribende energirenoveringer i 19 statslige kontorejendomme.

De nye EU-regler for elkabler giver let
anledning til misforståelser hos installatørerne, mener man hos NKT Cables.

VENTILATIONSLØSNING
FIK ELFORSK PRISEN
Elforsk Prisen 2017 gik til en innovativ
ventilationsløsning.

HACKERANGREB LAGDE BRØDRENE DAHL NED +++ ÉN MILLION ELMÅLERE SKAL UDSKIFTES +++ ARBEJDSGIVERNE KÅRER ÅRETS LÆRLING

MEDIEUNIVERSET INSTALLATOR.DK STÅR STÆRKT:
• Medlem af foreningen Danske Medier.
• Magasinet Installatør leveres i fast, løbende abonnement.
• Veldefineret, koncentreret og fokuseret nichemålgruppe => minimalt kontaktspild.
• Selvstændig og uafhængig redaktion og høj journalistisk standard.
• Ideelt annoncemiljø, høj læsetid, læseværdi og gemmeværdi.
• Koncentreret og dominerende målgruppedækning via flere kanaler giver flere kreative muligheder.
• Højt kendskab og godt image i målgruppen. Magasinet har eksisteret i 50 år.

GEOGRAFISK FORDELING AF MODTAGERE/BESØG

INSTALLATOR.DK’S FLERMEDIALE
MÅLGRUPPEDÆKNING: OVER 25.000

installator.dk magasin
Oplag: 5.100
Læsere i alt: 17.773

23 %
11 %

Region Nordjylland

12 %
16 %

Region Midtjylland

Region Syddanmark

21 %
17 %

44 %
56 %

installator.dk nyhedsbrev

Region Hovedstaden/Sjælland

Magasin-oplag per udgivelse: 5.100
Webbesøg pr. måned: 13.292

Antal modtagere total: 4.400

installator.dk webportal

Besøg pr. måned: 15.206
Sidevisninger pr. måned: 32.000

PRINTANNONCERING
installator.dk — FORUM FOR EL, VVS OG VENTILATION
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I FOKUS: VARMEANLÆG & KØLING

Magasinet Installatør udkommer 11 gange årligt i et oplag på 5.100 eksemplarer. Magasinet
har mere end 50 år på bagen og selv om vi har suppleret udgivelsen med både et web
site og to ugentlige nyhedsbreve har printudgaven stadig et læsertal på 17.773 pr. gang.
Formatet er A4, trykt på bestrøget papir i en god kvalitet. Sidetallet er typisk 44-52 sider.

Nyt varmeanlæg kan lagre
energi særdeles
effektivt

I Danmark har vi mere og mere overskuds
energi fra sol og vind, der distribueres ud
til forbrugerne via elnettet, og derfor har
vi gode muligheder for at gemme energien
ude i de private hjem.

Magasinet præsenteres i et læservenligt design, der bringer inspiration og viden til
målgruppen. Vi bringer i hver udgave et tema, hvor vi dækker et emne lidt dybere end
normalt. Vi bringer annoncer i magasinet dog max. 50%.

Morten Veis Donnerup, direktør i Suntherm

SVÆRT AT SKAFFE
ARBEJDSKRAFT
Det er i stigende grad en udfordring at skaffe medarbejdere.

ELINSTALLATØRER SKAL
REGISTRERE BATTERIER
Netselskaberne skal nu vide, hvor der
kobles batterier på elnettet.

ENERGIRENOVERINGER SPARER
STATEN FOR MILLIONER

NKT CABLES: SVÆRT AT GREJE DE
NYE KABELREGLER

Bygningsstyrelsen har det seneste år gennemført gennemgribende energirenoveringer i 19 statslige kontorejendomme.

De nye EU-regler for elkabler giver let
anledning til misforståelser hos installatørerne, mener man hos NKT Cables.

VENTILATIONSLØSNING
FIK ELFORSK PRISEN
Elforsk Prisen 2017 gik til en innovativ
ventilationsløsning.

HACKERANGREB LAGDE BRØDRENE DAHL NED +++ ÉN MILLION ELMÅLERE SKAL UDSKIFTES +++ ARBEJDSGIVERNE KÅRER ÅRETS LÆRLING

DATOER OG OPLAG
Nr.

År

Udgivelse

Deadline

Tema

Oplag og fordeling

1

2018

21.01

22.12.17		

Energirenovering

VVS-installatører: 1.751

2

2018

24.02

30.01		

Sanitet

El-installatører: 1.924

3

2018

24.03

27.02		

Ventilation & indeklima

Rådgivende Ingeniørfirmaer: 515

4

2018

29.04

04.04		

El & Teknik 2018

Arkitekter: 355

5

2018

26.05

01.05		

Vedvarende energi (VE-produkter)

Ventilation- og kølemontører: 266

6

2018

23.06

29.05		

Intelligente installationer

El. gas- og varmeværker: 178

7

2018

18.08

24.07		

Varmeanlæg & køling

Vandværker: 89

8

2018

22.09

28.08		

Belysning

9

2018

20.10

25.09		

Sikring & overvågning

10

2018

17.11

23.10		

Digitalisering

11

2018

15.12

20.11		

Strømforsyninger (UPS)

I alt: 5.078

Der tages forbehold for ændringer i udgivelsesdatoer og deadlines.

ANNONCEPRISER OG FORMATER

ANDRE ANNONCEMULIGHEDER

2/1 side til kant
Format:

420 x 297 + 5 mm

Pris 4f.:

kr. 34.500

1/1 side til kant
Format:

210 x 297 + 5 mm

Pris 4f.:

kr. 23.900

1/1 side
Format:

185 x 265 mm

Pris 4f.:

kr. 22.100

Bagside
Format:

210 x 247 + 5 mm

Pris 4f.:

kr. 26.300

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

90 x 265 mm

Pris 4f.:

kr. 14.600

Indstik
e
Foli

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

ØVRIGE PRISER
Særplacering:

+ 10%

Bureauprovision:
Sikkerhedsstillelse: 1%
Informationsgodtgørelse: 1%
Bureauprovision: 3%
Gentagelsesrabat:
3 indrykninger = 5%
5 indrykninger = 10%
11 indrykninger = 15%
Årsabonnement:

kr. 800,00

TEKNISKE OPLYSNINGER
Format:

210 mm x 297 mm

Tryk:

Arkoffset – 4 farve

papir:

Annoncemateriale:

Trykbar – PDF

Pris:

Raster:

54-60#

Papir:

80 g bestrøget

trykt på 170 gram bestrøget
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 stræk
ker sig over tre helsider, på
170 gram bestrøget papir:
Pris:

Papir omslag:

170 g bestrøget

Tryk til kant:

+ 5 mm

kr. 32.800

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

ANNONCERING I NYHEDSBREVE
UDNYT NYHEDSBREVENE TIL DE KORTE OG MÅLRETTEDE NYHEDER
installator.dk’s nyhedsbreve udsendes to gange ugentligt til mere end 3.000 mod
tagere, som aktivt har tilmeldt sig. Indholdet giver læserne overblik ved at kombi
nere de mest aktuelle nyheder og værktøjsbaserede artikler med aktuelle events
og nyheder fra P
 artnere.

Megaboard 580 x 121

A

Midtbanner 580 x 121

B

Midtbanner 580 x 121

B

FORMATER OG PRISER
A

Megaboard

Pris pr. udg.:

kr. 6.200

B

TEKNISKE OPLYSNINGER
Vægt:

JPG - max 45 kb

Animation:

15 sekunder

Streaming:

Ingen

Link:

Medsend link til landingpage

Midtbanner

Pris pr. udg.:

kr. 4.400

PS
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å
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FREKVENS OG MODTAGERE
Udgivelser:

Onsdag og fredag

Modtagere:

5.600

ANDRE PRISER
Sponsorater kan tilkøbes – spørg efter pris.

Installatør-medierne er et univers af viden, som er målrettet den pro
fessionelle installatør. Min rolle er at rådgive kunderne, så de opnår
optimal eksponering på vores platforme.
– Per Christensen, Business Manager

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

WEBANNONCERING PÅ INSTALLATOR.DK
BRUG NETTET TIL KAMPAGNER OG NYHEDER
Med mere end 13.000 månedlige brugere og over 25.400 sidevisninger er der
gode muligheder for at påvirke beslutningstagerne via Installator.dk. Der er
forskellige formater, placeringer, perioder m.m., som kan kombineres, så ekspo
neringen giver optimal dækning i forhold til din virksomhed.

FORMATER OG PRISER PR. MÅNED
A

Megaboard

C

Megabox

Forside + 1 fagsektion*

kr.

9.100,-

Forside + 1 fagsektion*

kr.

6.500,-

Ekstra fagside stk.

kr.

2.500,-

Ekstra fagside stk.

kr.

1.800,-

Forside + 1 fagsektion*

kr.

7.800,-

Ekstra fagside stk.

kr

1.500,-

B

Megaboard
930 x 180

A

Medium

* Valg af fagsektion:

Medium
300x250

B

Medium
300x250

B

Ved køb af et banner på installator.dk kan man frit vælge under hvilken fagside man ønsker at ligge
udover placering på forsiden af installator.dk. Man kan vælge imellem følgende fagsektioner:

/ EL
/ VVS
/ VENTILATION
TEKNISKE OPLYSNINGER
Vægt: JPG/GIF/FLASH/HTML: max 50 kb
Bannerne ligger i rotation af 6
Link: Medsend link til landingpage
Ved flash-, html-banner læs venligst tekni
ske specifikationer på dette site:

ANDRE PRISER

Megaboard
930 x 180

A

Megaboard
930 x 180

A

Sponsorater kan tilkøbes – spørg efter pris.
På installator.dk kan oprettes stillingsop
slag. Introduktionspris kr. 2.500. Varighed
30 dage.

www.fmadserving.dk/materiale-specs

Medium
300x250

Har du brug for hjælp til udfærdigelse og produktion af dine
annoncer såvel web som print, så sørger vi gerne for produktion og

Megabox
930 x 600

B

C

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

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 bring nyheder, events, jobopslag m.m. direkte på forsiden og i nyhedsbrevet.

Abonnement
Som Partner har du et løbende abonnement, der fak
tureres for et år ad gangen. Abonnementet giver fri og
ubegrænset ret til at publicere en hel række informa
tioner – se muligheder på m
 odstående 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 abonnementsperiode.
Prisen for et årsabonnement er kr. 11.995

Skab værdi med vedkommende indhold
Pressemeddelelser, artikler, cases eller produktom
taler fra din virksomhed. Alle typer indhold er vel
komne, 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.

Navnenyt
Ny ansættelser, jubilæer, udnævnelser og andet som
kan være med til at fortælle historier om netop din
virksomhed.

Som Partner kan du holde markedet orienteret om hvad der sker
af nye tiltag i jeres virksomhed. Nye produkter og ydelser, ansættelser, events, kundecases m.m. kan kvit og frit publiceres. 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

Opdag mulighederne
Du udgiver lige præcis det indhold, som du mener, er det væsentlige på et givent tidspunkt.

kun
11.995,pr. år

Nyheder, cases, resultater
Bring dit indhold direkte på forsiden af instal
lator.dk og få samtidig en unik placering i
vores nyhedsbrev.
Medarbejdere med fingeren på pulsen
Find nye medarbejdere med fingeren på pul
sen. Placér dit jobopslag i et målrettet miljø
om vvs, el, ventilation og andre beslægtede
områder indenfor installationsbranchen.
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.

Profil og direkte
kontakt
Du har mulighed for at
skræddersy din virk
somheds/organisations
helt egen profilside med
relevante oplysninger
og kontaktdata.
OBS: Din virksomheds
profil kommer også
med, hver gang i det
trykte magasin.

Nye navne i virksomheden
Fortæl om nyansættelser, udnævnelser, jubi
læer og andet, der kan være med til at mar
kedsføre jeres virksomhed og medarbejdere.

Statistik – hvor interessant er dit
indhold?
Med statistikmodulet får du i detaljer
præsenteret et overblik over, hvordan
dit indhold performer. Med mange for
skellige visningsmuligheder og grafer
har du fuld kontrol med din kommuni
kation. Se akkumuleret data eller vælg
at se fra dag til dag og følg klikraten
på dine nyheder, events, jobopslag,
navnenyt og meget mere.
Relevante personer
Opret virksomhedens nø
glepersoner. Personer,
som kan rådgive om jeres
kompetencer, services eller
indsatser.

Tips og tricks

Opmærksomhedsgaranti

1.	God content marketing handler om at hjælpe sine
kunder. Det engagerer og skaber loyalitet for din
virksomhed. Skriv nyheder og artikler, der hjælper
kunderne.

Med mere end 13.000 unikke besøg hver måned er
installator.dk Danmarks største nyhedsmedie om vvs,
el og ventilation/indeklima. Hvis du vil være en del af
netværket, kan vi garantere dig opmærksomhed:

2.	Spar tid og opret log-in til flere personer. Det sikrer en
høj aktivitet og mere synlighed til jer.
3.	Opret et ubegrænset antal jobopslag - de kommer
automatisk med i nyhedsbrevet.
4.	Vær omhyggelig med jeres virksomhedsprofil og vælg
de rigtige kompetenceområder - det sikrer jer relevant
eksponering ifm. journalistisk indhold produceret af os.
5.	Husk, at du kan måle på alt indhold. Statistik giver dig
et indblik i, hvordan dit indhold performer.

•	installator.dk leverer hver måned mere end
25.000 sidevisninger
•	Der bruges mere end 3 min. på sitet i gennemsnit
•	Mere end 1.100 nyheder og artikler fra Partnere
det seneste år
• 72 % klikker på indhold fra Partnere i nyhedsbrevet

UDVALGTE PARTNERE

TM

COFERRO

MERCODAN

WPA

mobile

samarbejde med respekt

INSTRUMENTS

WWW.INSTALLATOR.DK
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