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Udgivelser 2012
Nr.

Udgivelsesdato

			

Annoncedeadline

Tema

6. januar

Leverandørregister til nr. 1+2+3
Konstruktion/CAD samt design

1

26. januar

6. januar

2

16. februar

27. januar

Halvfabrikata og ekstrudering

3
20. marts
29. februar
				
				

Kompositbaseret plast
Messe: JEC Composites Show, Paris,
27.-29. marts

			

Leverandørregister til nr. 4+5+6

10. april

4
27. april
10. april
				

Råvarer
Messe: Elmia Polymer, Jönköping, 8.-12. maj

5
15. maj
26. april
				

Overfladeteknologi, f.eks. sammenføjning, mærkning og
overfladebehandling

6

11. juni

			

16. maj

Sprøjtestøbning

18. juni

Leverandørregister til nr. 7+8+9
Test- og analyse

7

16. august

18. juni

8

5. september

16. august

9

24. september

4. september

			

21. september

Produktionsudstyr ekskl. sprøjtestøbning
Hjælpestoffer, f.eks. additiver, pigmenter og fyldstoffer
Leverandørregister til nr. 10+11+12

10
11. oktober
21. september
				
				

Automation
Messe: FAKUMA, Friedrichshafen, Tyskland,
16.-20. oktober

11
20. november
1. november
				

Værktøj
Messe: Euromold, Frankfurt, 27.-30. november

12

11. december

21. november

Med forbehold for ændringer. Listen opdateres løbende.
Nyeste version findes på www.techmedia.dk.

Periferi- og recyclingudstyr

Annonceformater og priser
Format
1/1 side
Oms. 2. el. 3.
1/2 side høj
1/2 side bred
1/2 side L-form
1/4 side høj
1/4 side bred
1/8 side
Dobbeltside
Bagside*
Forside
www-annonce

Høj × Bred (mm)
Sort
+1 farve
257 × 176
22.400
23.900
257 × 176
25.000
26.500
257 × 85
12.900
14.400
125 × 176
12.900
14.400
Special
12.900
14.400
125 × 85
7.600
9.100
60 × 176
7.600
9.100
60 × 85
4.500
6.000
257 × 380
38.300
39.800
297 × 150			
40 × 200			
45 × 60			

4 farver
26.900
29.500
17.400
17.400
17.400
12.100
12.100
9.000
42.800
29.800
26.000
1.000

Alle priser er i DKK. *Til kant. Tillægges 3 mm til beskæring på alle 4 sider.
Priserne er gældende indtil 31. december 2011.

Gentagelsesrabat**:
3 indrykninger
6 indrykninger
12 indrykninger
www - 6 indrykninger
www - 12 indrykninger

Ved kr. 50.000
Ved kr. 100.000
Ved kr. 150.000
Ved kr. 200.000
Ved kr. 250.000

Til kant
+ 10%
Særplacering
+ 10%
Farve: Pr. farve pr. side
kr. 1.500
4-farve
kr. 4.500
Indstik:
kontakt vores konsulent på bladet.
Bannerannonce på nettet
min. fire måneder,
pr. måned
fra kr. 999
Stillingsannonce på nettet,
pr. måned
kr. 2.900
Stillingsannonce på nettet,
hvis den også er i
magasinet pr. måned
kr. 1.400

Se meget mere på siderne om
internetløsninger her i
mediainformationen.

Omsætningsrabat**:
-5%
-10%
-15%
-5%
-10%

Øvrige priser:

-5%
-10%
-15%
-20%
-25%

** Omsætnings-/mængde- eller gentagelsesrabat opnås, uanset hvilke af TechMedia’s
17 fagblade annoncerne indrykkes i. Ovennævnte kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kontaktoplysninger:
Annoncebooking:

Anne-Mette Brødsgaard
Telefon: 43 24 26 77 · e-mail: ab@techmedia.dk

Annoncemateriale:

Anni Jensen
Telefon: 43 24 26 96 · e-mail: aj@techmedia.dk

Annonce-annulleringsfrist:
30 dage før annoncedeadline.
(Gælder ikke linieoptagelser i
leverandørregistret).
Annoncepriser er eksklusive moms og udgifter
til færdiggørelse af annoncemateriale.
Der tages forbehold for trykfejl, pris- og afgifts
ændringer.

1/2 side - høj

1/2 side - bred

1/4 side - høj

1/4 side - bred

1/8 side

1/2 side - L-formet

Adressefelt

1/1 side

Bagside

Forside

Leverandørregister
Formål:
Leverandørregistret giver
læserne mulighed for at finde
relevante leverandører af produkter og tjenesteydelser på en nem
og overskuelig måde.
Optagelsen løber for et år ad
gangen med fornyelse i november/
december måned.
Der faktureres fire gange om året
- hver gang for 3 udgaver ad gangen. Faktureringen falder sammen
med den første udgivelse i det pågældende kvartal.
Logoer skal være i en opløsning på
min. 300 dpi - og i enten eps-, jpg-,
pdf- eller tif-format.
Plast Panorama udkommer 12
gange årligt - leverandørregistret
er med hver gang som en integreret del af bladet.

Priser på optagelse i bladet:
1. produktoptagelse
2. og 3. optagelse/pr. stk.
Yderligere optagelser
Ekstra linie
Sort/hvid logo
Farvelogo

195
120
100
100
145
185

Da Plast Panorama lægges på nettet som swiflet tilbyder vi aktive links og
aktivt logo på techmedia.dk:

Priser på aktive links og aktivt logo på techmedia.dk:
Aktivt link (e-mail eller homepage)		
Aktivt logo			

11
25

Alle priser er pr. stk. pr. udgave ekskl. moms. Alle priser er i DKK.
Priserne er gældende indtil 31. december 2012.

Eksempler på optagelse:
Linieoptagelse:	
Forlag

(1. produktoptagelse) - kr. 195
TechMedia A/S............43 24 26 28			
Naverland 35, 2600 Glostrup
E-mail: info@techmedia.dk
(ekstra linie) - kr. 100

Samlet pris for ovenstående linieoptagelse er kr. 295
pr. udgave ekskl. moms

Optagelse i Firmaregister:

(farvelogo) - kr. 185
TechMedia A/S 			
Naverland 35, 2600 Glostrup
Tlf. 43 24 26 28
(ekstra linie) - kr. 100
www.techmedia.dk
Samlet pris for ovenstående optagelse i Firmaregister er kr. 285
pr. udgave ekskl. moms
Bemærk venligst at optagelse i Firmaregister kun er mulig ved
samtidig linieoptagelse eller rubrikannoncering

Kontaktoplysninger:
Linieoptagelse:

Helle Hansen
Telefon: 43 24 26 71 · e-mail: hh@techmedia.dk

Tekniske dat a
Elektronisk annoncemateriale:

Magasin-specifikationer:
Format
Farve
Antal spalter
Spaltehøjde
Spaltebredde
Spaltemellemrum
Tryk til kant

A4
CMYK
4
260 mm
40 mm
5 mm
B 210 × H 297 mm
+ 3 mm beskæring

Tryk-specifikationer:
Trykteknik
Papir

Offset, Europa-skalaen
90 g Alpasol, MYSOL mat

Udgiveroplysninger:
Udgiver

Redaktion

TechMedia A/S
Naverland 35
2600 Glostrup
Telefon: 43 24 26 28
Fax: 43 24 26 26
www.techmedia.dk
Jan Cederberg
Telefon: 43 24 26 01
Fax: 43 24 26 26
e-mail: jc@techmedia.dk

Annoncer

Anne-Mette Brødsgaard
Telefon: 43 24 26 77
Fax: 43 24 26 26
e-mail: ab@techmedia.dk

Annoncemateriale

Anni Jensen
Telefon: 43 24 26 96
Fax: 43 24 26 90
e-mail: aj@techmedia.dk

Leverandørregister

Helle Hansen
Telefon: 43 24 26 71
Fax: 43 24 26 26
e-mail: hh@techmedia.dk

Tryk

KLS Grafisk Hus A/S
Jernholmen 42 A
DK-2650 Hvidovre

Abonnement

Kasper Nielsen
Telefon: 43 24 26 91
Fax: 43 24 26 26
e-mail: kn@techmedia.dk

Generelt:
Ved datamængder <10 mb kan det mailes til modtageren.
Ved datamængder >10 mb skal levering ske via vores
FTP-server.
Kontakt venligst Anni Jensen på email: aj@techmedia.dk
for brugernavn og password.
Vi arbejder i PC-miljø i følgende værktøjer:
InDesign, Illustrator, Photoshop og Flash.
Vi anvender følgende skrifttyper: Adobe PS.
Som udgangspunkt skal anvendte skrifter medsendes,
inkluderes i PDF eller vektoriseres inden fremsendelse.
PDF:
PDF’er leveres i trykkvalitet 300 dpi. TechMedia A/S kan
ikke drages til ansvar for fejl i fremsendt PDF-materiale.
Annoncetekst:
Tekster til annoncer modtages gerne i Word-dokument,
eller indskrevet i en mail.
Fotos:
Fotos leveres i trykkvalitet 300 dpi som TIFF (filnavn.tif)
eller JPEG-fil (filnavn.jpg). Fotos leveret i lavere opløsning
kan anvendes, men TechMedia A/S kan ikke drages til
ansvar for kvaliteten. Som udgangspunkt egner billeder
fra internettet sig ikke til tryk.
Grafik og logoer:
Grafik og logoer leveres som udgangspunkt som
Illustrator-EPS (filnavn.eps) eller -AI (filnavn.ai).
Kan også leveres som PDF-fil (filnavn.pdf), TIFF-fil
(filnavn.tif) eller JPEG-fil (filnavn.jpg).
Som udgangspunkt egner logoer fra internettet sig ikke
til tryk.
Kontakt:
Vi gør en dyd ud af god kontakt til vores kunder og råder
og vejleder meget gerne inden for alle vores kompetence
områder.
Skulle vi ved modtagelse af annoncemateriale have tvivl
eller spørgsmål til materialet eller kvaliteten, kontakter vi
altid kunden.
Ved spørgsmål til anliggender omkring annoncer til
Plast Panorama Scandinavia, kontakt Anni Jensen på
telefon 43 24 26 96 eller e-mail: aj@techmedia.dk.

Generel information
Redaktionel målsætning:
Plast Panorama Scandinavia udkommer med 12 numre
om året. Bladet henvender sig primært til den forarbejdende og forbrugende plastindustri i Danmark og Skandinavien, deres leverandører - samt øvrige instanser, der
betjener plastindustrien.
Indholdet er koncentreret om den tekniske/teknologiske
udvikling inden for råvarer, produktion, konstruktion
(design, produktudvikling, værktøj etc.), produkter, vedligehold, recycling/miljø/energi samt branche-nyt.
Vi samarbejder direkte med brancheforeningen
Plastindustrien i Danmark.

6%

33%

20%

10 gode grunde til at vælge Plast Panorama:
1 Danmarks eneste fagblad alene rettet mod dansk
plastindustri.
2 Samarbejder direkte med Plastindustrien i Danmark.
3 Dækker alt branche-nyt.
4 Beretter om nyheder vedrørende produktionsudstyr,
råvarer m.m.
5 Åbent for fagartikler.
6 Bringer direkte kontaktdata i forbindelse med
produktartikler.
7 Opdateret international møde- og messeoversigt.
8 Sendes til dansk plastindustri og dertil knyttede
instanser.
9 Udkommer 12 gange om året.
10 Plast Panorama er en del af TechMedia A/S, der er
Nordens største fagbladsforlag. Den store organisation er med til at sikre maksimal kvalitet af publika
tionen.

18%

23%

Oplag fordelt på faggrupper:
n 33% - 1.118
Plastfabrikanter, halvfabrikata, råvare samt
emballageindustrien
n 23% - 780
Underleverandører, forarbejdende industri,
maskiner og værktøj
n 18% - 610
Rådgivere, designere, konstruktører og
uddannelsessteder
n 20% - 678
Anden industri; jern og maskin, elektronik, møbel,
medicinal og levnedsmiddelindustri
n 6% - 203
Øvrige
Trykt oplag pr. udgave: 3.389
Online læsere pr. udgave: 2.435
Samlet antal modtagere pr. udgave: 5.824

Internetløsninger
Dine muligheder med bannerannoncering:
Hos TechMedia A/S rammer du præcist, fordi al information på vores sider henvender sig til afgrænsede grupper
af læsere, der har specielle interesser.
Vi kan hjælpe dig med at komme i kontakt med et hvilket
som helst segment inden for de forskellige tekniske
områder, som virksomhederne tilbyder i Danmark.
Bannerannoncer kan på TechMedia.dk placeres på hoved
siden, på undersiderne til hvert enkelt magasin, udvalgte
artikler eller i vores Swiflet-udgaver af bladene (en let
“bladre-bar” elektronisk version af bladene), som lægges
på sitet ved udgivelse.
Vi kan tilbyde dig forskellige pakker af bannere, placeret
på de ønskede sider.
Valget er dit, og vi kan sammenstykke den helt rigtige
løsning.
Priserne starter ved kr. 999,- pr. måned (i minimum fire
måneder), og vi kan hjælpe dig med at konstruere banneret, der skaber trafik til din hjemmeside.

Banner størrelse A
Banner 468 × 60 pixels

Priser på bannere på techmedia.dk:

Banner størrelse B
Banner 180 × 60 pixels

Type
A på hovedsiden*
B på hovedsiden
C på hovedsiden
B på special- og undersider
C på special- og undersider

størrelse (B × H)
468 × 60 pixels
180 × 60 pixels
180 × 120 pixels
180 × 60 pixels
180 × 120 pixels

pris pr. måned
kr. 3.996
kr. 2.997
kr. 5.994
kr. 999
kr. 1.998

Alle bannere tegnes for fire måneder ad gangen. Den angivne pris er månedsprisen.
Alle bannere på hovedsiden vises også på alle special- og undersider.

Banner størrelse C

*Banner A på hovedsiden, deles mellem to annoncører - de to annoncer kører i sløjfe
med visning i samme antal sekunder.

Web-materiale modtages i følgende filtyper:
Banner 180 × 120 pixels

JPG
GIF (gerne animeret)
SWF (Flash) - link skal altid være indeholdt i SWF/Flash filen

Internetløsninger
Stillingsannoncer på techmedia.dk:
Fordelene ved at bruge techmedia.dk
til stillingsannoncering er:
• annoncerne læses af folk i branchen
• annoncerne kan placeres på nettet samme dag
• annoncerne kan fjernes, når stillingerne er besat
• annoncerne kan indeholde link til virksomheden
• ansøgeren kan sætte sig i forbindelse med
virksomheden ved hjælp af e-mail
Annoncerne kan være kopier af annoncer fra forlagets
mange fagblade, annoncer der har været eller skal
indrykkes i andre blade, eller annoncer, der kun indrykkes
på nettet.
Vi kan benytte annoncemateriale i PDF-format eller
almindelig tekst skrevet i Word-format.

Sammen med stillingsannoncen skal vi bruge
følgende informationer til oversigtssiden:
Virksomhedsnavn : F.eks. ABC Elektronik
Arbejdssted: F.eks. Esbjerg
Stillingsbetegnelse: F.eks. E-ingeniør
Klippekort-løsning:
Skulle I som virksomhed have et løbende behov for
nye medarbejdere, kan vi tilbyde en klippekort-løsning,
hvor virksomheden over et år kan indrykke 10 stillings
annoncer til reduceret pris.
Kontakt:
Ved spørgsmål omkring internetannoncering, kontakt
vores web-chefkonsulent Johnny Elmeskov på
e-mail: je@techmedia.dk, eller telefon 43 24 26 65.

Priser på stillingsannoncer på techmedia.dk:
Type
Stillingsannonce på techmedia.dk
Stillingsannonce på techmedia.dk, i forbindelse med samme
annonce i et TechMedia A/S magasin

kr.

Pris DKK
2.900 pr. måned

kr.

1.400 pr. måned

