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…et målrettet medie, når det gælder markedsføring  
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■  priser
■  indhold  
■  temaer  

■  oplag 
■  udgivelses-
    frekvens  

■  formater 
■  kontakt



Magasinet, der fortæller 
om alt indenfor biosektoren

Annonceformater, 
abonnement og priser

Målgruppen
Magasinet henvender sig til alle  
interessegrupper indenfor biosektoren 
og alternativ energi, herunder også 
leverandører og producenter.
Det er et åbent fagblad for 
interesse organisationer indenfor 
bioenergi sektoren.

Indholdet 
Dialogskabende, praktisk tilgang til 
området, nyhedsformidler, kontakt skaber, 
erfaringsudveksler, aktuel leder hver gang, 
meningsdanner, oplysende fagligt magasin 
der be-lyser nye tiltag indenfor bioenergi-
sektoren (tager pulsen på området), 
statistisk resultatmateriale, 
arrangementskalender, møder, osv. osv.

Med andre ord…
du får her et medie, som er målrettet hele bioenergisektoren!!

BioenergiMAGASINET udgives 
i samarbejde med Foreningen 
for Danske Biogasanlæg og 
Brancheforeningen for Biogas.

1/1 side, til kant
210 x 297 mm (b x h) +  
3 mm til beskæring eller 
beskåret 190 x 267 mm
Kr. 6.990,00

3/4 side (tværformat)
190 x 190 mm (b x h)
Kr. 4.990,00

3/4 side (højformat)
141,5 x 267 mm (b x h)
Kr. 5.400,00

1/2 side (tværformat)
190 x 130 mm (b x h)
Kr. 2.600,00

1/2 side (højformat)
93 x 267 mm (b x h)
Kr. 3.600,00

1/3 side (tværformat)
190 x 90 mm (b x h)
Kr. 2.400,00

1/4 side (højformat)
93 x 130 mm (b x h)
Kr. 1.800,00

1/8 side (tværformat)
190 x 30 mm (b x h)
Kr. 990,00

1/1 side - bagside
210 x 297 mm (b x h) +  
3 mm til beskæring eller 
beskåret 190 x 267 mm
Kr. 7.900,00

Udgivelsesdato  27. januar 17. marts 26. maj 15. september 17. november

Annonce deadline  13. januar 3. marts 11. maj 1. september 3. november 

Oplag  3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Tema  Biomasse Gylle Bioethanol Skoven Økonomi

  Biogas Træpiller Halm Uddannelse Investeringer

  Teknologi Kedler Forskning Kurser Forsikringer
Ret til ændringer i udgivelsesfrekvens og oplag samt priser mv. forbeholdes!

4-farve tillæg kun kr. 900,-. 

Alle priser er gældende for færdige annoncer. 
Alle priser er excl. moms.
Vi hjælper gerne med opsætning 
(du får tilbud inden vi går igang).
Ring og forhør om rabatter ved gentagelse af 
annoncer, årsaftaler m.v.

Abonnement for 2017: 360,- kr. + moms.
inkl. levering i Danmark.

Levering uden for Danmark:
Europa + 40,- kr. - øvrige udland + 55,- kr.

Bestil på: www.bioenergi.dk



M A G A S I N E T
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du målgruppen 100%
Med                  rammer

TEkNISkE SpEcIFIkATIONEr på ANNONcEMATErIALE:

trykteknik Offset rotation

rasterfinhed 60# linier

farvetryk Europa-skala (CMYK)

format A4 (210 x 297 mm)

annoncer Pdf højopløselig, 300dpi
 (Alle postscript-fonte skal   
 være med i dokumentet    
 Farver skal være separeret 
 i CMYK)

digitalt materiale Fremsendes på e-mail til:
 kv@vmarketing.dk

generelt For annoncemateriale, der ikke   
 overholder kravspecifikationerne, 
 vil efterbehandling blive faktureret  
 særskilt efter gældende timepris

indstik Kan afleveres elektronisk på  
 cd-rom, som højopløselig pdf
 Kontakt os venligst for    
 tekniske specifikationer

rEDAkTION OG UDGIvEr: Ansvarshavende: Kris Vetter

 bioenergiMAGASINET • Ådalen 7C • 6600 Vejen • Tlf. 7384 8545 • kv@vmarketing.dk

 Annoncer eller indstik: Vmarketing • Tlf. 7384 8545 • kv@vmarketing.dk

 Se de sidste nyheder og faglige artikler om bioenergi og grøn gas til transport på...          

     dffb.dk                             bioenergi.dk                             biogasdk.dk                           gas2move.dk

biogasdk.dk

husk - vi tilbyder opsætning af 

annoncer og anden grafisk assistance 

samt journalistisk arbejde til særdeles 

konkurrencedygtige priser..!


