- branchetillæg i Erhverv+ og i dit lokale dagblad

Der er fart
på i byggebranchen
En branche i fremgang,
indtjening der stiger og stadig
flere med overskud.
Læsere i målgruppen:
∙ 64.000 B2B-beslutningstagere
(indkøbere/direktører/chefer/ejere)
∙ 322.000 erhvervsaktive/interesseret
i erhverv/finans
∙ 51.000 erhvervsaktive indkøbere

Den store vækst skaber spændende opgaver
Udgivelsesdatoer 2022
Fyn/Øst/Syd/Vest/Nordsj.

3. marts
28. april
16. juni
15. september
13. oktober
10. november

Storkøbenhavn

31. marts (book 03.03.22)
19. maj (book 28.04.22)
18. august (book 16.06.22)
13. oktober (book 15.09.22)
10. november (book 13.10.22)
1. december (book 10.11.22)

Deadline

14 hverdage før udgivelsesdato

Annoncestørrelser/-priser (alle udgaver):

1/1-side 266 x 365 mm ...........................kr. 19.995
1/2-side 266 x 180 mm / 131 x 365 mm .kr. 11.995
1/4-side 131 x 180 mm ...........................kr. 7.995
Pris pr. udgave - forhør nærmere.

Synlig på nettet...

Tillæggene udgives også som e-aviser på avisernes
nyhedssites - både for abonnenter
og ikke-abonnenter. Lige nu har vi 95.925 unikke
e-avislæsere på vores 13 dagblade hver måned.
De nævnte priser er inkl. 4 farver, men ekskl. moms, miljøtillæg,
E-profil og produktion.

I avisen
behandler vi emner som arkitektur, bygningsproces, indeklima, energibesparelser, planlægning og udførelse af
byggeprojekter med mere.
Dygtige entreprenører, arkitekter, tømrere, murere, malere, blikkenslagere, el-installatører, anlægsgartnere og andre fag i byggebranchen udfører hver dag de håndværksmæssige traditioner
og kvaliteter som Danmarks håndværkere er kendt for.
udkommer til 185.000 læsere
ved annonce i alle udgaver **)
Avisen udkommer i nedenstående 6
og med mulighed for udgavekombination.

-udgaver

Fyn: Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis - 52.000 læsere
Sydjylland: Fredericia Dagblad, JydskeVestkysten
og Vejle Amts Folkeblad - 61.000 læsere

Vestjylland

Vestjylland: Dagbladet Holstebro, Ringkøbing-Skjern,
Struer og Folkebladet Lemvig - 12.000 læsere

Østjylland
Nordsjælland

Sydjylland

Østjylland: Horsens Folkeblad, Randers Amts Avis,
Viborg Stifts Folkeblad og Århus Stiftstidende - 29.000 læsere

Fyn

Storkøbenhavn

Storkøbenhavn: Direkte til 15.000 virksomheder - 24.000*) læsere
Nordsjælland: Helsingør Dagblad - 4.000**) læsere

Kontakt os for nærmere info

➔ Erhvervplus.dk
Fyn = XEBF | Sydjylland = XEBJ | Østjylland = XEBO | Vestjylland = XEBV | Storkøbenhavn = XEBK | Helsingør = XEBN | Alle 6 udgaver = XEBA
Kilder: Index Danmark/Gallup, Helår 2021/Målgruppe: 12 år+/Stikprøve: 21.960.
*) Erhverv Storkøbenhavn måles endnu ikke i Gallup, og læsertallet baserer sig i stedet på et tidligere målt ‘læsere pr. eksemplar” på 1,63.
**) Læsertallet består af 161.000 ugentlige læsere på Fyn, i Jylland og Nordsjælland og et estimeret læsertal på 24.000 for de månedlige udgivelser i København.
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