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e r h v e rV s m ag a s i n e t

inspiration til den danske bilbranche

Erhvervsmagasinet auto:info udkommer til 6.000 beslutningstagere
i den danske bilbranche og de periferibrancher som hører hertil.
Erhvervsmagasinet auto:info beskæftiger sig med oplysende og informativt
fagstof om udviklingen i branchen - nyt om navne og om profiler der gør
sig bemærket ved deres driftige virke. Erhvervsmagsinet auto:info fortæller
om det som interesserer beslutningstagerne i branchen. Kort sagt alt,
som ud over flid og evner, er krævet for at man i denne branche kan drive
virksomhed med succes.
Med et farverigt layout udkommer Erhvervsmagasinet auto:info 6 gange
årligt, til følgende virksomheder (alle virksomheder med under én ansat er
frasorteret):
•
3.433 autoværksteder
•
50 bilimportører
•
1.704 autoforhandlere
•
284 Dæk– og hjulcentre
•
268 autoplejefirmaer
•
267 autoudstyrsdetailbutikker
•
93 tekniske skoler
•
903 tankstationer med selvbestemmelse på indkøb
Hertil cirka 750 eksemplarer til branchens leverandører og medieabureauer. Renset for dobbeltdækning giver dette et samlet oplag på cirka
6.000 eksemplarer. Oplag og distribution tilrettes hvert kvartal, så alle nye
virksomheder og kontaktpersoner medtages.
Erhvervsmagasinet auto:info er gratis for modtagerne og omdeles af
Post Danmark folieret og adresseret til “den indkøbsansvarlige”.
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Erhvervsmagasinet auto:info udkommer udkommer

Brødtekst
6 x årligt i et samlet oplag på ca. 6.000 eksemplarer
udgAVE
Januar 2010

udkommer
29/12

deadline 
9/12

Marts 2010

23/2

11/2

Maj 2010

27/4

15/4

August 2010

27/7

8/7

Oktober 2010

28/9

16/9

December 2010

30/11

18/11

Januar 2011

11/01

29/12

Marts 2011

08/03

24/02

Maj 2011

10/05

28/04

August 2011

23/08

11/08

Oktober 2011

11/10

29/09

December 2011

06/12

24/11

Kontakt din konsulent, hvis du har behov for at få
produceret din annonce af Århusmedia.
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Helside
181 x 264 mm

9.999 kr.

Helside til kant
210 x 297 mm (+3-5 mm)

Annoncemateriale:

9.999 kr.

NYHED
AUTO:INFO OPSLAGSVÆRK
Halvside bredformat
181 x 129,5 mm

6.249 kr.

Halvside højformat
88 x 264 mm

Midteropslag til kant
297 x 420 mm (+3-5mm)
14.999 kr.

88 x 129,5 mm 

Forside modul 210 mm x 45 mm

9.999 kr.

6.249 kr.

Kvartside

Modul
3.899 kr.

88 x 63 mm 

2.500 kr.

Vores grafiske afdeling kan være behjælpelig
med annonceopsætning for kun 

999 kr.

Evt. rettelser eller ændringer i eksisterende annoncer

399 kr.

•

Annoncemateriale leveres i trykklar PDF format og i CMYK farver.

•

Husk ved PDF format, at medtage fonte (Embedded fonts).

•

Opløsning på billedmateriale i 300 dpi eller 150 lin/tommer (60 lin/cm).

•

Ved modtagelse af logo fra Illustrator i eps, skal tekst/fonte være outlinet.

•

Tekst modtages som word-fil eller i mail.

•

Der modtages ikke PageMaker filer.

•

Ved forsendelse af flere billeder modtages disse gerne komprimerede.

•

Ved opsætning af annoncer, husk da navn på kontaktperson
og evt. fax. tlf. og/eller mailadresse.

•

Ved overskridelse af deadline for fremsendelse af annoncemateriale,
gentages senest indrykkede annonce, svarende til det aftalt format

•

Så vidt en sådan senest indrykket annonce ikke eksisterer, vil der blive
foretaget debitering efter aftale, uanset manglende fremsendelse af
annoncemateriale.


Sidste deadline for annullering af annonceindrykninger er altid senest 3
dage efter officiel annoncedeadline oplyst i udgivelsesoversigten. Annullering af annonceindrykning efter denne dato medfører fuld fakturering af den
pålydende annonces pris.

*OBS! Annoncer til kant skal have 3-5 mm til beskæring.

Rabat:

placeringstillæg: Side 2 og 3

Der ydes 10 % rabat ved
indrykning i 2 udgaver

KONTAKT
Per Asmussen
Mediekonsulent

Der ydes 30 % rabat ved
indrykning i 6 udgaver

T. 8738 3531
pa@aarhusmedia.dk

Bagsiden

2.000 kr.

3.000 kr.

indstik: 11.999 kr. i grundgebyr + 150 kr. pr. gramvægt
Alle priser er excl. moms.
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