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Kære Mediebureau
Landets dygtigste lærlinge og elever på erhvervsuddannelserne dyster 26.-28. januar 2012 i
Odense Congress Center om titlen som Danmarksmester. Mesterskabet giver de unge chancen for
at vise deres talent frem for omverdenen – heriblandt grundskoleelever - og er med til at skærpe
deres faglige niveau.
DM i Skills blev afholdt første gang januar 2011, hvor hele 36 fag deltog. Én af vinderne herfra blev
sidenhen verdensmester ved VM i Skills i London 2011, hvor vi også vandt flere sølv- og bronzemedaljer. Så der er ingen tvivl om, at der bliver ENDNU større fokus på DM i Skills 2012!
Og igen vil vi naturligvis lave et Skills-magasin, som udkommer d. 26. januar og bliver omdelt ved
indgangen til messen samtlige dage. De unge tog godt imod vores magasin ved sidste mesterskab
– jeg vedlægger et eksemplar.
Vi vil igen bringe en lang række spændende historier om de unges faglige forventninger og
præstationer. Så magasinet er i høj grad skrevet til de unge, som lægger stort engagement i deres
erhvervsuddannelse - og det er en unik mulighed til at komme ud med dit budskab til en eftertragtet målgruppe!
DERFOR: Ring til mig på nedenstående nummer og få et godt tilbud og en snak om, hvordan
vores Skills-magasin kan bruges i din medieplan.
Udgivelse: 26. januar
Deadline: 9. december
Med venlig hilsen
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