
Bliv partner i Danmarks største
forum for installatører

installator.dk — FORUM FOR EL, VVS OG VENTILATION

Deltag side om side med 500 andre virksomheder, 
der hvert år bidrager med mere end 2.500 nyheder, 

cases, jobopslag, whitepapers, events og meget 
mere. Installator.dk har årligt 250.000 besøgende 

og vores nyhedsbrev åbnes og læses over 150.000 
gange om året.



BLIV EN DEL AF INSTALLATOR.DK

Vi er Partnere

Lemvigh-Müller har været Partner hos 
Installator.dk siden 2013. Samarbejdet kører 
godt, og vi får på en nem og effektiv måde 
synliggjort vores nyheder overfor installatø-
rer, som er en af vores vigtige målgrupper. Vi 
anvender vores partnerskab på installator.
dk til information om både nye produkter, 
cases og generelle nyheder fra Lemvigh-
Müller. Vi får altid en god og hurtig service 
og kan anbefale dem som en professionel og 
troværdig samarbejdspartner.

Line Møller Blankholm 
Kommunikationschef, 
Lemvigh-Müller A/S

FM Mora Group har i flere år været partner 
på www. installator.dk og vi har primært 
anvendt vores partnerskab til at uploade 
kundecases og produktnyheder. Det giver 
os en god mulighed for at få vores historier 
og budskaber ud til en relevant målgruppe 
og som en del af det redaktionelle miljø på 
www.installator.dk. Samtidig giver stati-
stikmodulet os en god mulighed for at måle 
effekten af vores bragte historier.

Liza Andersen 
Head of Communication & Marketing, 
FM Mora Group A/S

LEDVANCE har bare eksisteret i 3 år og blev solgt fra OSRAM 
GmbH for 2 år siden. På den meget korte tid på markedet for 
belysning med LED-lyskilder og LED-armaturer som hoved-
produkter har vi nået at fortælle vores historie og præsentere 
markedet for vores produkter via artikler og kataloger. Her 
har installatør.dk være en af hjørnestenene til at nå målgrup-
pen af el-installatører og elektrikere. Udover hjemmesiden 
kommer artiklerne også i 2 ugentlige nyhedsbreve hver uge, 
hvilket giver større awareness. Der ydes altid support, hvis 
du har udfordringer i det ellers meget brugervenlige modul til 
upload og statistik. 

Dorte Østergård Thomsen 
Marketing Manager, TRADE, 
LEDVANCE A/S 

Nyheder, cases, 
indlæg

Bring dit indhold direkte 
på forsiden af  

installator.dk og få  
samtidig en unik  
placering i vores  

nyhedsbrev.

Få 
flere deltage-

re på dine events
Opret kurser, konferen-
cer, 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 nyansæt-
telser, udnævnelser, 

jubilæer og andet, der kan 
være med til at markeds-

føre jeres virksomhed 
og medarbejdere.

Relevante 
personer

Opret virksomhedens 
nøglepersoner. Perso-
ner, som kan rådgive 
om jeres kompeten-

cer, services eller 
indsatser.

Jobopslag: 
Find dine nye 

medarbejdere – opret 
jobopslag og få synlig-

hed direkte på forsi-
den, i nyhedsbrevet 

og under jobsek-
tionen.

Profil og 
direkte kontakt

Du har mulighed for 
at skræddersy din virk-
somheds/organisations 
helt egen profilside med 
relevante oplysninger og 

kontaktdata.

Statistik  
– hvor interessant 

er dit indhold? 
Med statistikmodulet 

får du i detaljer præsen-
teret et overblik over, 
hvordan dit indhold 

performer. 

Filer
Upload 

og udgiv rele-
vante filer, som eks. 
whitepapers, bro-
churer, kataloger 

og lignenede.

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.
Cathrine Hasager, support 
support@horisontgruppen.dk, eller +45 2173 4383

FORUM FOR EL, VVS OG VENTILATION



Installator.dk er baseret på en model med løbende samspil mellem 
redaktion, partnere og medlemmer. Alle kan bidrage aktivt med indhold 
og erfaringer, og  på den måde være en indsigtsfuld vidensressource i 
processen med at udvikle Installator.dk til et stærkt online netværk og 
branchefællesskab.
Ring og hør mere om installatør partnerskab hos 
Per Alberg på +45 5373 1364 eller på pa@horisontgruppen.dk

Se flere kommercielle muligheder i vores medieinformation

BASIS STANDARD PLUS

kr. 11.995,- pr. år. kr. 14.990,- pr. år Fra kr. 39.995 pr. år 
normalpris fra kr. 55.490

Udgiv ubegrænset indhold

Virksomhedspræsentation

 Adgang til alt låst indhold

Statistik

Løbende support

Vi publicerer relevante indholdstyper 
for jer

 Opdatering og administration af 
partnerprofil

40% på annoncering online og i 
nyhedsbreve

Markedsføring

Print: 
1 x 1/1 side i magasin

Online: 
1 x Mediumbanner i en måned

 Nyhedsbrev: 
2 x Midtbanner

Halv pris på yderligere annoncering i 
magasinet, online og i nyhedsbreve

Alle priser er exkl. moms. 
Se medlemsbetingelser her.

MEST POPULÆRE

STANDARD 
MEST POPULÆRE
86% vælger denne

Vælg din plan
og bliv en del af Installator.dk - forum for el, vvs og ventilation.



Horisont Gruppen a/s  
Strandlodsvej 44
DK 2300 København S

Telefon: +45 5350 6060
CVR-nr: 8775 1619

info@horisontgruppen.dk
www.horisontgruppen.dk

communities der bringer vækst og værdi

KONTAKT

Partnerskaber:
Per Alberg

Business manager

Telefon: +45 5373 1364
pa@horisontgruppen.dk 

Redaktion:
Poul Breil-Hansen

Redaktør

pbh@horisontgruppen.dk 

Partnersupport:
Cathrine Hasager

Kommunikationsmedarbejder

Telefon: +45 5350 6060
support@horisontgruppen.dk 

WWW.INSTALLATOR.DK

UDVALGTE PARTNERE

INSTRUMENTS
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samarbejde med respekt
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