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MERE MAGT TIL
MEDLEMMERNE

Et fag med fremtid

Det store tema på Dansk Taxi Råds generalforsamlingen var ny taxilov og visionen om
et levedygtigt erhverv, som yngre generationer kan se bedre fremtid i
Side 12

Uber-sagen udsat til juni

Uber-advokater havde succes med at
træk-ke tiden – retssagen mod de tiltalte
Uber-chauffører, der havde fået akut hukommelsessvigt, fortsætter i næste måned
Side 6

SIDE 10

Ny strategi efter frikørslen

Ny E-klasse skaber stadig eufori, men vognmændene vakler. Nogle har ændret strategi
og køber billigere biler, mens andre forbliver
tro mod Mercedes.
Side 20

FÅ KONTAKT TIL MERE END
8.000 PERSONER I TAXIBRANCHEN
•
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TAXI – MAGASIN OG WEB
TAXI er Danmarks største og bredest dækkende medie til
danske taxivognmænd. Magasinet TAXI udgives af og er officielt branchemagasin for Dansk Taxi Råd (DTR). Dansk Taxi
Råd er den centrale og landsdækkende erhvervs- og interesseorganisation for taxivognmænd.
Magasinet TAXI og websitet www.taxi.dk formidler faglig og
relevant journalistik og information om alle emner af relevans
for taxibranchen og taxierhvervet. Det er redaktionens mål at
fastholde TAXI’s position som et levende medie, der informerer, udfordrer og bidrager til at sætte agendaen for en løbende
og relevant debat om branchens vilkår og udfordringer. Magasinet fokuserer særligt på følgende områder:
• Biler
• Miljø
• Navigation
• Beklædning
• Brændstof
• Taxiregulering
• Branchenyheder
• Vedtægter
• Færdselssikkerhed
• Nye produkter og ydelser

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Taxi tilbyder branchens bedste medieløsning – her kan du
ramme beslutningstagere målrettet og effektivt gennem alle
kendte medieplatforme. Ring og få et kreativt bud på hvordan
dine budskaber opnår størst mulig synlighed i branchen.
– Per Christensen, Salg
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MEDLEMSBØN OM
BEDRE SAMMENHOLD

SIDE 10

Vi sparer os ihjel

Sammenhold og ønsket om en stærk
brancheorganisation var på alles læber under
generalforsamlingen i Dansk Taxi Råd, som
har gennemført store besparelser
Side 14

Vi vil gerne vokse os større

Næstved Taxa fejrer 75 års fødselsdag med
en solid liftbil-succes, men det sjællandske
taxiselskab har planer om ekspansion og
drømmer om vækst frem mod 100-året
Side 6

Frikørslen koster en formue

Afskaffelsen af frikørselsordningen er en
kæmpe økonomisk byrde på taxibranchen,
selv om SKAT tager højde for, at bilen har
været brugt til taxikørsel ved km-fradrag
Side 17

GODE ARGUMENTER FOR ANNONCERING I TAXI – MAGASIN OG WEB
• Medlem af brancheforeningen Danske Medier
• Underlagt Specialmediernes Oplagskontrol
• TAXI leveres i fast abonnement til alle medlemmer af Dansk Taxi Råd samt bevillingsmyndigheder, brancheleverandører, politikere m.fl.
• Veldefineret, koncentreret og fokuseret nichemålgruppe = minimalt kontaktspild
• Ideelt annoncemiljø, høj læsetid, læse- og gemmeværdi med 4,5 læsere pr. eksemplar.
• Koncentreret og dominerende målgruppedækning via flere kanaler giver flere kreative muligheder
• Højt kendskab og image i målgruppen – magasinet har eksisteret i over 70 år
• TAXI er det primære og største branchemagasin for taxi-erhvervet med flermedial målgruppedækning: Magasin og website.
Har du produkter eller ydelser målrettet taxierhvervet, så kommer du ikke uden om Magasinet TAXI.

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

TAXI – PRISER OG DATOER
Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Magasinet TAXI udkommer seks gange årligt i et oplag på 2.100 eksemplarer. Erfaringen
på nichemagasiner er, at der er ca. 4 læsere i gennemsnit pr. magasin og læsertallet på
TAXI estimeres derfor til godt 8.000 læsere. Formatet på magasinet er A4, trykt på bestrøget papir i en god kvalitet. Magasinet præsenteres i et læservenligt design, der bringer
inspiration og viden til målgruppen. Vi bringer annoncer i magasinet dog max. 50%.
Der er også mulighed for at annoncere på Brancheorganisationen Dansk Taxi Råds hjemmeside, TAXI.DK. Her er der mulighed for at påvirke beslutningstagere i yderst seriøse
rammer. Se formater og placeringer herunder.
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DATOER
Nr.

År

1

2018		17.02

Udgivelse

Deadline

Vi vil gerne vokse os større

Næstved Taxa fejrer 75 års fødselsdag med
en solid liftbil-succes, men det sjællandske
taxiselskab har planer om ekspansion og
drømmer om vækst frem mod 100-året
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Frikørslen koster en formue

Afskaffelsen af frikørselsordningen er en
kæmpe økonomisk byrde på taxibranchen,
selv om SKAT tager højde for, at bilen har
været brugt til taxikørsel ved km-fradrag
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Tema

26.01

2

2018		21.04

26.03

3

2018		03.06

14.05

4

2018

08.09

17.08

5

2018

27.10

04.10

6

2018

15.12

22.11

Generalforsamling fredag den 4. maj

Der tages forbehold for ændringer i udgivelsesdatoer og deadlines.

ANNONCEPRISER OG FORMATER MAGASIN

ØVRIGE PRISER

FORMATER OG PRISER TAXI.DK

2/1 side til kant

Særplacering:

Format:

420 x 297 + 5 mm

Bureauprovision:

Pris 4f.:

kr. 15.750

Sikkerhedsstillelse: 1%

+ 10%

Informationsgodtgørelse: 1%
Bureauprovision: 3%

Bagside
Format:

210 x 247 + 5 mm

Pris 4f.:

kr. 11.500

Gentagelsesrabat:

Pris 4f.:

kr. 10.500

0-20 gram

18.380

20-40 gram

19.180

40-60 gram

19.970

60-80 gram

20.760

80-100 gram

21.555

- 100 gram

Ring for pris

kr. 6.000

1/4 side bred+højformat
Format Bred: 175 x 63 mm
Format Høj:

85 x 131 mm

Pris 4f.:

kr. 3.200

1/8 side bred+højformat
Format Bred: 85 x 63 mm
Format Høj:

40 x 131 mm

Pris 4f.:

kr. 2.000

930 x 180 px

Loops: Max 3

INDSTIK

Pris 4f.:

Format:

Animation: 15 sekunder

210 x 297 + 5 mm

85 x 267 mm

5

JPG/GIF/FLASH/HTML: 30kb/45kb

Format:

Format Høj:

Random:

Vægt:

5 indrykninger: 10%

1/1 side til kant

Format Bred: 175 x 131 mm

Pris pr. måned: kr. 6.600

TEKNISKE OPLYSNINGER

3 indrykninger: 5%
8 indrykninger: 15%

1/2 side bred+højformat

Megaboard

Forbehold for portostigninger

TEKNISKE OPLYSNINGER

Streaming: 60 sekunder
Link: Medsend link til landingpage

FORMATER OG PRISER EBREV

Magaboard
Modtagere pr udsendelse
Pris pr. udsendelse: kr. 5.200
Random:

1

Format:

560x109 px

Format:

210 mm x 297 mm

Tryk:

Arkoffset – 4 farve

Oplag

2.500

TEKNISKE OPLYSNINGER

Annoncemateriale:

Trykbar – PDF

Vægt: JPG: 30kb/45kb

Raster:

54-60#

Link: Medsend link til landingpage

Papir:

80 g bestrøget

Papir omslag:

170 g bestrøget

Tryk til kant:

+ 5 mm

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

GENERALFORSAMLING

Udstilling 2014

DELTAG I UDSTILLINGEN OG FÅ KONTAKT MED BESLUTNINGSTAGERNE I TAXIBRANCHEN
= 1 x 1 meter
BAGVÆG

5 x 6 meter på længste
ben = 27,5 m2

11 x 5 meter (cirka)
Plejer at flugte med bagvæggen = 52,5-55 m2

8

5 x 6 meter på længste
ben = 27,5 m2

9
10

3 x 4 meter
= 12 m2

3 x 4 meter på
længste ben =
11,5 m2

7 x 7 meter = 49 m2

11
7
3 x 2 meter
= 6 m2

3 x 3 meter =
9 m2

Dansk Taxi Råd holder i år deres generalforsamling den 4.
maj, hvor alle beslutningstagere i branchen er samlet. Det er
en optimal mulighed for at komme i kontakt med taxierhvervet og indlede samarbejde, præsentere produkter med relevans for erhvervet eller etablere fremtidige forretningsaftaler
og forbindelser.
7b
Tidspunkt:
Udstillingen starter den 4. maj kl. 10.00, hvor der bliver serveret morgenmad i lokalet og fortsætter i alle generalforsamlingens pauser frem til kl. 18.00.

12

6
15

3 x 3 meter =
9 m2

13
3 x 4 meter på
længste ben =
11,5 m2

3 x 3,5 meter
= 10,5 m2

14

5
5 x 4 meter på
længste ben
= 18 m2

Bar

4

3 x 2 meter
= 6 m2

3

3 x 2 meter
= 6 m2

2

3 x 2 meter
= 6 m2

1

Dansk Taxi Råd er taxibranchens vigtigste organisation. Rå-

Udendørsstand:
det repræsenterer mere end 3.000 taxier på landsplan.

Dansk Taxi Råd er det væsentligste bindeled mellem myndigheder og erhverv. Opgaven er at sikre branchen de bedst
mulige vilkår at drive vognmandsvirksomhed under.

Sted:
Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
Telefon: 7642 8500
Standleje og annoncering på generalforsamlingen:
Det er muligt at leje en stand på Dansk Taxi Råds Generalforsamling til salg eller fremvisning af produkter. Ring og få
1
et tilbud.
I generalforsamlingsudgaven af magasinet TAXI nr. 2, som
udkommer den 20. april 2017 vil det være muligt at annoncere. Bemærk deadline for bestilling af annoncer er den 26.
marts 2017.
Kontakt Per Christensen for indbookning af annoncer på telefon: 5373 1373.

KONTAKT

Salg:
Per Christensen
Business Manager
Telefon: +45 5373 1373
pc@horisontgruppen.dk

Horisont Gruppen a/s
Strandlodsvej 44
DK 2300 København S

Telefon:
CVR-nr:

+45 5350 6060
8775 1619

info@horisontgruppen.dk
www.horisontgruppen.dk
communities der bringer vækst og værdi

