FAKTUELT ANNONCESPECIFIKATIONER 2022
Magasinet Faktuelt sendes til firmaer i Danmark med kloakautorisation, kommuner, spildevandsforsyninger,
relevante uddannelsessteder, abonnenter og leverandører. Oplaget er ca. 4.000 stk.
Priser

1 indrykning

4 indrykninger

1/1 side

kr.

7.950,-

kr.

1/2 side

kr.

4.990,-

kr.

9.980,-

1/4 side

kr.

3.950,-

kr.

7.900,-

15.900,- 		

Alle priser er ekskl. moms.
Annoncestørrelser
1/1 side:

B 190,6 x H 246,7 mm

1/1 side, bagside: B 216 x H 225 mm + 3 mm beskæring
1/2 side, bred:

B 190,6 x H 121 mm

1/2 side, høj:

B 93 x H 246,7 mm

1/4 side:

B 93 x H 121 mm

Materialet afleveres som en trykklar pdf uden skæremærker (bagsideannonce undtaget).
Yderligere spørgsmål vedrørende format/tryk kan rettes til Birgit Sørensen, Degn Grafisk tlf. 96 72 70 87 /
bs@degngrafisk.dk
Priserne gælder fra den 1. januar 2022 og gælder for alle nytegninger. I 2022 udkommer Faktuelt 4 gange,
én gang pr. kvartal. Se udgivelsestidspunkter og deadlines for indlevering af trykklart annoncemateriale her:

Udgives
Deadline for
indlevering af annoncer

Faktuelt nr. 58

Faktuelt nr. 59

Faktuelt nr. 60

Faktuelt nr. 61

Uge 10

Uge 25

Uge 38

Uge 49

31. januar 2022

16. maj 2022

15. august 2022

31. oktober 2022

Du kan indsende rettede annoncer til alle udgaver, hvis du ønsker ændringer fra gang til gang.
Har du gode faglige indlæg (ikke reklame), er vi interesseret i at modtage disse, så vi kan få et godt blad, som
alle vil læse. Faglige indlæg er uden beregning – vi forebeholder os dog ret til at vurdere og redigere i ethvert
indlæg individuelt.
Spørgsmål vedrørende priser og annoncering kan sendes til Mikael Skov på mikael@danskekloakmestre.dk
Henvendelser angående det redaktionelle stof sendes til redaktionen@danskekloakmestre.dk
Med venlig hilsen
Danske Kloakmestre

Danske Kloakmestre

H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

danskekloakmestre.dk
info@danskekloakmestre.dk

Tlf. 72 16 02 07
CVR. 16 18 24 35

