
MEDIEINFORMATION 2021
Magasinet Industri & Installation

Om Industri & Installation 
Industri & Installation er TEKNIQ Arbejdsgivernes magasin til 
organisationens medlemsvirksomheder. Magasinet er bygget 
op med en indledende fællessektion efterfulgt af tre særskil-
te sektioner for henholdsvis el, vvs og industri. 

I fagsektionerne vil der blive gået i dybden med eksempelvis 
tekniske og juridiske udfordringer, og der vil blive sat per-
spektiv på nogle af de tendenser, der præger brancherne. 
Magasinet er stilet til indehavere og ledere i virksomhederne, 
hvilket betyder, at du som annoncør er sikker på at komme i 
kontakt med branchernes beslutningstagere. 

Udgivelser efterår 2021

Udgivelse: Materialedeadline Udgivelsesdato

1. 6. september  27. september

2. 8. november 29. november

Magasinet Industri & Installation udkommer to gange i  
efteråret 2021 og derefter fire gange om året.

Priser og formater

BAGSIDE: 20.000 kr.    
H: 297 x B: 150 mm + 5 mm til beskæring

DOBBELTSIDE: 27.000 kr.    
H: 297 x B: 420 mm til kant + 5 mm til beskæring

1/1 SIDE: 18.000 kr.      
H: 297 x B: 210 mm til kant + 5 mm til beskæring

1/2 SIDE BRED: 14.000 kr.              
H: 147 x B: 210 mm til kant + 5 mm til beskæring

1/2 SIDE HØJ: 14.000 kr.            
H: 297 x B: 105 mm til kant + 5 mm til beskæring

¼ SIDE: 10.000 kr.         
H: 147 x B: 105 mm til kant + 5 mm til beskæring

RUBRIKANNONCE: 850 kr. 
H: 40 x B: 41 mm pr. modul

RABAT:
To indrykninger – 10 %
Fire indrykninger – 15 %

Industri & Installation  på web
Magasinet ligger frit tilgængeligt for alle på www.tekniq.dk  
i form af en iPaper. Alle bladets annoncer ligger også her og kan 
gøres til aktive links, der linker til din hjemmeside. Alle blade 
bliver lagt i 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.

Ønsker du at markedsføre dig overfor læserne online, så husk 
at du kan gøre det på TEKNIQ Arbejdsgivernes nyheds-sites: 
www.installationsmedierne.dk og www.industriogteknik.dk

ANNULLERING
Annullering skal ske skriftligt til annonce@tekniq.dk senest  
fire uger før udgivelsesdatoen. 

BETALINGSBETINGELSER 
Netto kontant 30 dage

OPLAG  
Trykoplag: 7.000 
Omfang: 56-68 sider

ANNONCEMATERIALE
Alt annoncemateriale bedes fremsendt som højopløselig,  
trykklar pdf-fil. 

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

Distribueret oplag: 6.829

Øvrige: 425

Industri: 964

Vvs: 2.546

El: 2.894


