
 

 
 

Vil du være synlig i Favrskov Erhvervsråds 
Erhvervsmagasin – hele 2018?  
 
Favrskov Erhvervsråd udgiver i marts 2018 ERHVERVSMAGASINET - både i 
en trykt og elektronisk udgave. Magasinet er en eksponeringsplatform for 
virksomheder, der vil rette et målrettet budskab mod andre virksomheder 
og interessenter i det østjyske. Samtidig synliggøres Favrskov Erhvervsråds 
mange tilbud til iværksættere og virksomheder. Via annoncer og 
virksomhedsartikler i Erhvervsmagasinet får din virksomhed mulighed for 
direkte og målrettet eksponering overfor en bred gruppe af virksomheder 
og forretningsforbindelser.  

Du kan se Erhvervsmagasinet 2017 her.  

Sådan arbejder Erhvervsrådet med den trykte version og online udgaven 

Magasinet bliver udgivet i 1.000 trykte eksemplarer og anvendes aktivt ved Erhvervsrådets mange 
arrangementer, så som temamøder, netværksmøder, generalforsamlingen, iværksætter kåringen FBI og 
mange andre situationer. Derudover anvendes Erhvervsmagasinet ved ca. 300 årlige møder, Erhvervsrådets 
konsulenter gennemfører med erhvervspartnere, iværksættere og virksomheder. Annoncører får desuden 
stillet et antal magasiner til rådighed til uddeling blandt egne forretningspartnere. 

Trykte medier er ikke passé… men de elektroniske platforme arbejder meget hurtigere og er dynamiske. 
Derfor er der et særligt fokus på online versionen, der bliver tilgængelig på Erhvervsrådets hjemmeside, 
som har ca. 1.000 besøgende hver måned. Din annonce oprettes, så den bliver interaktiv, og læsere ved et 
enkelt klik stilles videre til din hjemmeside. Online versionen bliver desuden delt på vores LinkedIn og 
Facebook, og brugt i nyhedsmails som hver gang sendes ud til mere end 1100 modtagere. Herudover vil 
magasinet blive brugt i vores mailsignaturer hele 2. kvartal. Eksponeringen af din virksomhed vil derfor 
være stor både fysisk og online og fortsætte hele 2018. 

 
Få en redaktionel artikel i Erhvervsmagasinet 

Udover annoncer, bringer Erhvervsmagasinet spændende artikler og business cases fra lokale 
virksomheder, hvor vi sætter fokus på ’den gode historie’ – f.eks. om en innovativ business case, eller 
hvordan virksomheden har udviklet sig til vækstsucces. Endelig bringes inspirerende indlæg fra bl.a. 
formand Kent Jeppesen, erhvervschef Søren Asp Mikkelsen og borgmester Nils Borring. 

 
Begrænset plads – skal du med i Erhvervsmagasinet 2018? 

Du kan kontakte David Tuan Anh Nguyen på tlf. 25 13 49 80 eller david@favrskoverhverv.dk, hvis du vil 
sikre dig en annonce, eller hvis du har spørgsmål. Du kan læse om priser og deadlines i vedhæftede ovesigt. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

 
Med venlig hilsen 

 
Søren Asp Mikkelsen 
Erhvervschef       (se annonce-info og pris på bagsiden) 
 
 
 

https://www.favrskoverhverv.dk/cases/#Erhvervsmagasinet
mailto:david@favrskoverhverv.dk


 

Erhvervsmagasinet 2018  
 

Priser for indrykning 
I opstillingen nedenfor, udbydes et begrænset antal annoncer efter ”først-til-mølle” princippet:  
 

 9 stk.   Annonce - Rubrik  (60x60):    1.300 kr.  

 12 stk. Annonce - Kvartsides  (190x60):    2.600 kr.    

 1 stk.   Annonce - Halvsides  (190x130):    4.500 kr. 

 2 stk.   Annonce - Helsides  (190x280):    8.000 kr.  

 1 stk.   Annonce - Bagside  (190x280):  10.000 kr.  

 

Priser for business case artikel  
Hvis din virksomhed har en ”god historie” eller relevant stof til en redaktionel artikel, har du 
mulighed for at komme i betragtning til en af de i alt 3 business case artikler. 
Business case artiklen vil fylde 2 sider med tekst og flotte billeder.  
 

 3 stk. Business case artikler á to sider, pr. stk:    12.500 kr.  

 
Prisen for en redaktionel artikel inkluderer omkostninger til journalist, fotograf, redigering og 
layout.  
 

Deadlines og produktion af magasinet 
Marketingbureauet MiniMarketing står for produktion af Erhvervsmagasinet. Det er derfor dem, 
du skal sende annoncematerialet til. Send materialet til Helene Brixen på mail 
info@minimarketing.dk. Du er velkommen til at kontakte Helene på tlf. 40 63 22 13, hvis du har 
tekniske spørgsmål til annoncetype.  
 

 Deadline for tegning af case-historier er 1. februar 2018  

 Deadline for annoncetegning er 05. februar 2018  

 Deadline for indsendelse af annonce til MiniMarketing er 16. februar 2018 

 
Erhvervsmagasinet udkommer 21. marts 2018 (så husk der ikke skal være en særlig nytårshilsen i 
din annonce). 
 
 
For yderligere info og kontakt: 
 
David Tuan Anh Nguyen:  david@favrskoverhverv.dk  tlf. 25 13 49 80 
 
 
Der tages forbehold for udsolgte annoncer og ledig plads.  
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