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Forsikring
Medlemsblad for DFL –  foreningen for ansatte i forsikring

Nr. 4 - Juni 2010

DFL indgåraftale omforlængelse afoverenskomst

»   Tema // Landsmøde
SkrivemaSkiner og drejeStole

europæiSk anerkendelSe til Foak

Forsikring
Medlemsblad for DFL –  foreningen for ansatte i forsikring

Nr. 5 - September 2010

»   Tema // Kærlighed
Bliver overenskomster Bedre, når de 

forhandles om natten?

trivsel og dialog er lige aktuelt

Stort tillæg:

DFL’s rabataftaler

ForsikringMedlemsblad for DFL –  foreningen for ansatte i forsikring

Nr. 6 - Oktober 2010

»   Tema // SkybrudTravlhed på alarmcenTralen
Sådan opleveS eT firmaopkøb – indefra

der er SlagkrafT i dfl-Ungdom

Hvis du ønsker et publikum et publikum på 9.300 faglærte og er-
farne forsikringsfolk, når du opslår en ledig stilling i din virksom-
hed, eller ønsker at sælge et forsikrings- eller personalerelevant 
produkt, så er Forsikring det rette medie, at indrykke  annoncen i. 
Bladet udgives nemlig af danske forsikringsfunktionærernes egen 
forening (DFL) og udsendes personligt til samtlige medlemmer 8 
gange om året. 
Websitet www.dfl.dk er danske forsikringsfunktionærers faglige 
mødested med månedelige besøg på mellem 14.000 og 25.000.

Format & priser i bladet:  
Annoncetype	 Format	b	x	h		 Pris	i	Dkr.

1/1 side i 4 farver: 188 x 240 mm kr. 19.200

1/2 side i 4 farver: 188 x 115 mm kr. 10.200

Webannoncering (stillingsannoncer) 
1 måneds publicering    kr. 2.585

6 måneders "abonnement"* (max 10 opslag) kr. 13.959

12 måneders "abonnement"* (max 15 opslag) kr. 24.816

* Når der bookes "abonnement" faktureres hele beløbet efter 1. måneds publicering.

Net & Blad (stillingsannoncer)
Selv om du allerede får rigtig meget for pengene, når du annon-
cerer jobs i Forsikring, så tilbyder DFL at supplere jobannoncer 
med gratis jobopslag på deres hjemmeside, som du finder på 
www.dfl.dk"

Fakta
Trykoplag:	9.300 eksemplarer

Udgivelser	i	2011:	2. februar, 16. marts, 27. april, 
8. juni, 31. august, 5. oktober, 9. november,  
8. december.

Materialefrist:	14 dage før udgivelse

Bladformat:	210x270 mm

Trykteknik/raster:	Offset/60#

Elektronisk	annoncematr.: 
CMYK-separeret, højtopløslig pdf. (eller andet  efter 
aftale)

Web

1/1 side:
188 x 240 mm

1/2 side:
188 x 115 mm

Magasin

Kontakt
Horisont Gruppen a/s
Rasmus Brylle
rb@horisontgruppen.dk
Tlf. 3247 3230 ∙ Fax 3247 3239
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Nichemedier

Horisont Gruppen a/s er et mediehus, som formidler fokuseret og 
kvalificerende viden til udvalgte nichemålgrupper. Det gør vi gennem 
flere mediekanaler: trykte magasiner, webportal og  e-nyhedsbreve.
Vi er 20 mennesker og håndterer knap 20 nichemålgrupper - både BtB 
og BtC.
Vi tror på høj kvalitet i det redaktionelle indhold og reel journalistisk 
integritet som vigtigste middel til at fastholde og udvide vores mål-
grupper.

Samlet leverer vi flermedial kontakt til flere end 300.000 beslutnings-
tagere og personer via vores journalistiske medier.
Samlet leverer vi eventbaseret kontakt til flere end 200.000 besø-
gende om året til Bella Centers og Forums messer og events.

Læs mere på www.horisontgruppen.dk

Supply Chain Magasinet er Danmarks ene-
ste nyhedsmagasin, portal og e-nyhedsbrev 
om ledelse af hele forsyningskæden. 
 
 
 

Mediekanaler: Magasin, web, e-brev
Magasinoplag: 7.823
Målgruppedækning: 29.800
Magasinudgivelser årligt: 11

www.horisontgruppen.dk/scm

Erhvervsmagasinet CSR er Danmarks ene-
ste medie for ledere, beslutningstagere og 
andre fagfolk med ansvar og interesse for 
Corporate Social Responsibility. 
 
 

Mediekanaler: Magasin, web, e-brev
Magasinoplag: 5.393
Målgruppedækning:  20.000
Magasinudgivelser årligt: 6

www.horisontgruppen.dk/csr

Installatør Horisont er Danmarks eneste 
professionelle medie, som dækker alle 
danske installationsbrancher: VVS, el og 
ventilation/indeklima samt rådgivende 
ingeniører. 
 

Mediekanaler: Magasin, web, e-brev
Magasinoplag: 6.139
Målgruppedækning: 23.290
Magasinudgivelser årligt: 11

www.horisontgruppen.dk/installator

 
Designbase er interiør- og brugskunstbran-
chens største medie målrettet ledere og 
medarbejdere hos isenkram-, glas-, porce-
læn-, gave-, interiør-, køkkentøjs-, brugs-
kunst- og livsstilsforretninger samt ikke 
mindst disse forretningers leverandører. 

Mediekanaler: Magasin, web, e-brev
Magasinoplag: 3.030
Målgruppedækning: 13.600
Magasinudgivelser årligt: 8
*(+ 5.000 ekstra ifm. Formland juni og aug.)

www.horisontgruppen.dk/designbase

    
   

Taxi er Danmarks største og bredest dæk-
kende medie til danske taxi-vogmænd. 
 
 
 
 

Mediekanaler:  Magasin, web
Magasinoplag: 3.504
Målgruppedækning: 18.400
Magasinudgivelser årligt: 11

www.horisontgruppen.dk/taxi

Forsikring er Danske forsikringsfunktionæ-
res medlemsblad udgives af DFL – Danske 
Forsikringsfunktionærers Landsforening. 
 
 
 

Mediekanaler:  Magasin
Magasinoplag: 9.600
Magasinudgivelser årligt: 8

www.horisontgruppen.dk/forsikring

Aktionæren er Dansk Aktionærforenings 
medlemsblad for private investorer og 
aktionærer. 
 
 
 

Mediekanaler:  Magasin, web, e-brev
Magasinoplag: 13.930
Målgrupppedækning: 54.000
Magasinudgivelser årligt: 9

www.horisontgruppen.dk/daf

  
  
Magasinet Kunst sætter fokus på inter-
national og dansk kunst og er målrettet 
alle aktivt kunstinteresserede danskere 
fra private samlere og aktive forbrugere af 
kunstudstillinger til udøvende kunstnere, 
gallerister og museumsfolk. 

Mediekanaler:  Magasin, web, e-brev
Magasinoplag: 3.100
Målgrupppedækning: 18.600
Magasinudgivelser årligt: 6

www.horisontgruppen.dk/kunst

    
   

Dyrevennen er medlemsbladet for Dyrenes 
Beskyttelse. Danmarks største forening, 
som arbejder for dyrenes velfærd. 
 
 
 

Mediekanaler:  Magasin
Magasinoplag: 80.000
Målgruppedækning: 142.000
Magasinudgivelser årligt: 6

www.horisontgruppen.dk/dyrevennen

  
  
           

20 niCHeMåLGrupper – 500.000 perSoner

Yderligere oplYsninger:

Horisont Gruppen a/s
Center Boulevard 5
2300 København S
Tlf.: 3247 3230
Fax: 3247 3239
salg@horisontgruppen.dk
www.horisontgruppen.dk

messer & eveNts
CiFF: Modemesse 3.-6. februar 2011  
  & 4.-7. august 2011

CiFF KiDS: Modemesse børn 3.-6. februar 2011 
  & 4.-7. august 2011

Scandefa: Tandlægemesse 7.-9. april 2011

Copenhagen Jewellery Fair: Guld, Sølv, ure og Smykker 25.-28. august 2011

TeMA: Hotel, restauration, Mad 27. februra - 2. marts 2011

Ferie Messen: rejser, oplevelser, Mad 11.-13. februar 2011

Både i Bella: Både, udstyr, Maritim 12.-20. marts 2011

Ledreborg Livstil: Livsstil, Hus & Have 20.-22. maj 2011

Dansk Aktiemesse 2011 investering, pension, opsparing September 2011

Horisont Gruppen a/s


