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Din kontakt til direktører og
IT-professionelle i danske virksomheder
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Udgivelser og temaer, print og online 2019

Din kontakt til
direktører og
IT-professionelle i
danske virksomheder

Online: IT-Reload.dk med temaer hele året
•
•
•
•

Vores redaktion laver selvstændig og interessant journalistik til
glæde for vores læsere – senest har vi udvidet redaktionen med en
journalist på Christiansborg.
Vi tror på, at alle virksomheder har historier, der skal fortælles, men
vi kan også konstatere, at mange gode historier bliver indenfor virksomhedens fire vægge. Vi hjælper vores samarbejdspartnere med
at bringe deres historier og budskaber ud til den rigtige målgruppe
– det giver et stærkere brand og mere salg.
Vores samarbejdspartnere kan, med et medlemsskab, få deres
nyheder med på IT-Reload.dk og i nyhedsbrevet. Vi sender også
gerne dine historier ud til dine kunder via vores trykte magasin.

•
•
•
•

Mobilitet
Videokonferencer
IT
Mobil og Tele

- Vi opretter gerne nye temaer

IT-Reload er et nyskabende medie-koncept med læseren og vores
samarbejdspartnere i centrum.
IT-Reload er: nyhedssite, nyhedsbrev, sociale medier, webinarer og
trykt magasin.

Cloud Computing
IT-sikkerhed
Unified Communications
Internet of Things (IoT)

NR. 1 Magasinet er på gaden 27. maj
Deadline 10. maj

•
•
•
•

Det digitale kontor / Den digitale transformation
Unified Communications
Cloud Computing
IT-sikkerhed

NR. 2 Magasinet er på gaden 14. november
Deadline 24. oktober

•
•
•
•

Det digitale kontor / Den digitale transformation
Unified Communications
Cloud Computing
IT-sikkerhed

Du skal se IT-Reload som en samarbejdspartner og et supplement til
jeres nuværende markedsføring, PR og kommunikation.
Kontakt os i dag, og hør hvordan vi kan lave et samarbejde.
Redaktion:
Redaktør
Lars Bennetzen
redaktion@IT-Reload.dk

Christiansborg-redaktion
Dan Bjerring
bjerring@odsgard.dk

Medierådgivning:
Ansvarshavende redaktør
Michael Odsgard
mod@odsgard.dk
tlf. 46 93 66 18
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Odsgard A/S · Stationsparken 25 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
Tlf. 43 43 29 00 · odsgard@odsgard.dk
Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff,
Lager & Transport – Logistikmagasinet og PackMarkedet.
På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, MesterGuiden.dk,
BygJob.dk, PackM.dk, LTL.dk og IT-Reload.dk

IT-Reload – oplagsfordeling 		

Antal

Direktører, ejere og IT-professionelle
i virksomheder		

4.130

IT-indkøbere i stat, regioner
og kommuner		

315

Branchens leverandørfirmaer		

265

I alt 		

4.710

IT-Reload sendes med beslutningstagerens navn trykt på magasinet

Læserundersøgelse

Derfor skal du bruge IT-Reload
Derfor
skal markedsføring
du bruge IT-Reload
i jeres
i jeres markedsføring
55 procent
55 procent
31 procent
31 procent
43 procent
43 procent
30 procent
30
27 procent

deltager alene eller sammen med andre i virksomhedens beslutninger om køb
indenfor IT og tele.
deltager alene eller sammen med andre i virksomhedens beslutninger om køb
indenfor
tele.flere penge på indkøb af IT og tele de næste to år i forhold
forventerITatog
bruge
til de seneste to år. 58 procent forventer at bruge det samme.
forventer at bruge flere penge på indkøb af IT og tele de næste to år i forhold
til
seneste en
to år.
58 procentdirekte
forventer
at bruge det
samme.
harde
kontaktet
virksomhed
på baggrund
af en
omtale eller en
annonce i vores magasin eller på IT-Reload.dk
har kontaktet en virksomhed direkte på baggrund af en omtale eller en
annonce
voresadgang
magasin
IT-Reload.dk papers via IT-Reload.dk
vil gerne ihave
til eller
dine på
brochurer/white

27 procent
96 procent

vil gerne have
til videre
dine brochurer/white
via IT-Reload.dk
kunneadgang
linke sig
til dine løsningerpapers
og produkter
på
din hjemmeside via IT-Reload.dk
vil gerne kunne linke sig videre til dine løsninger og produkter på
din
hjemmeside
viaerIT-Reload.dk
synes,
at IT-Reload
et troværdigt eller meget troværdigt medie.

96
80 procent

synes,
IT-Reload
er ’sponseret
et troværdigt
eller meget
troværdigt
medie.
har ikkeatnoget
i mod
indhold’,
så længe
det er relevant.

80
53 procent

47 procent

har
ikkeLinkedIn
noget i til
mod
’sponseret
indhold’, så
længeITdet
relevant.
bruger
at holde
sig orienteret
omkring
oger
Tele.
42 procent bruger
også Version 2. 48 procent bruger også ComputerWorld og 24 procent bruger
bruger
også IT LinkedIn
Watch. til at holde sig orienteret omkring IT og Tele. 42 procent bruger
også Version 2. 48 procent bruger også ComputerWorld og 24 procent bruger
også
IT over
Watch.
bruger
11 minutter pr. udgave af IT-Reload.

47 procent

bruger over 11 minutter pr. udgave af IT-Reload.

53 procent

Læserprofil
Læserprofil
• Direktør eller ejer
• Beslutningstager om køb indenfor IT og tele.
• Direktør
eller
Mellem 45
ogejer
54 år.
• Beslutningstager
om køb indenfor
IT og for
tele.
Arbejder i en virksomhed,
der har brug
løsninger indenfor IT og tele.
• Mellem
45 og
54 år.magasin og bruger over 11 minutter pr. udgave.
Læser vores
trykte
• Arbejder
i en virksomhed,
der har
løsninger indenfor IT og tele.
Er flittig bruger
på IT-Reload.dk
og brug
læserfor
nyhedsbrevet.
• Læser
vores trykte
magasin og
overaf11
minutterogpr.omtaler
udgave.
Har kontaktet
virksomheder
på bruger
baggrund
annoncer
• Er
flittig bruger
på IT-Reload.dk og læser nyhedsbrevet.
i magasinet
og IT-Reload.dk.
• Har kontaktet virksomheder på baggrund af annoncer og omtaler
i magasinet og IT-Reload.dk.

IT-Reload er jeres vej til flere kunder – kontakt os i dag og hør hvordan.
Kontakt
Michael
på tlf. 46
93 66 18,
IT-Reload
er jeres
vej Odsgard
til flere kunder
– kontakt
os mod@odsgard.dk
i dag og hør hvordan.
Kontakt Michael Odsgard på tlf. 46 93 66 18, mod@odsgard.dk
Data: Indsamlet i foråret 2018 via online spørgeskema på SurveyMonkey. 110 besvarelser.
Data: Indsamlet i foråret 2018 via online spørgeskema på SurveyMonkey. 110 besvarelser.

Online markedsføring

Markedsføring på IT-Reload.dk
– få nye kunder

Nyhedsbrev

Markedsføring på IT-Reload.dk – bliv medlem
Få jeres indhold på IT-Reload.dk og i nyhedsbrevet.
Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler et bestemt
tema
f.eks. IT-sikkerhed.
Få bedre SEO-optimering på Google, med link på IT-Reload.dk
Brochure/white paper på IT-Reload.dk
50 procent rabat på annoncer og ’sponsoreret indhold’ i magasinet.

Pris: 8.800 kr. i 12 måneder.

Kontakt Michael Odsgard, mod@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 18

Annonceinformation 2019

Markedsføring på IT-Reload.dk – bliv medlem

Placeringstillæg
Placeringstillæg: Side 3, 5 eller 7: +10 %

Få jeres indhold på IT-Reload.dk og i nyhedsbrevet.
Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler et
bestemt tema f.eks. IT-sikkerhed.
Få bedre SEO-optimering på Google med link på IT-Reload.dk
Brochure/white paper på IT-Reload.dk
50% rabat på annoncer og ’sponsoreret indhold’ i magasinet.

Indstik
Et indstik sikrer jeres budskab stor opmærksomhed og efterlader et
positivt indtryk hos læserne.
Indhent venligst tilbud.

Pris: 8.800 kr. i 12 måneder.

Formater og priser på print

Generel information
Pris i DKK

1/1 side
Medlemspris

15.900,7.950,-

Bredde x højde:

256 x 370 mm

1/2 side
Medlemspris

12.900,6.450,-

B

B

A: 124 x 356 mm
B: 256 x 176 mm

1/4 side
Medlemspris

8.900,4.450,-

Bredde x højde:

A

C

Annoncer leveres som en trykklar CMYK-separeret pdf-fil til e-mail
annoncer@odsgard.dk.
Anbefalet farveprofil: ISOnewspaper26v4
Anbefalet opløsning: 200 dpi (79 pixels pr. cm)
Papir: 49 g.
Bladformat: Tabloid
IT-Reload påtager sig intet ansvar for fejl i fremsendt elektronisk
annoncemateriale, for ikke rettidigt indleveret materiale, ligesom
strejker og anden force majeure ikke medfører erstatningsansvar
for IT-Reload.

Bredde x højde:

A

Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.

A: 124 x 176 mm
B: 190 x 116 mm
C: 256 x 86 mm

Materialegodtgørelse: 5 % godtgørelse for information/sikkerhedsstillelse/100 % færdigt materiale på ordre fra reklame/
mediebureau godkendt af IT-Reload. Der ydes ingen godtgørelse på
indstik.

IT-Reload forbeholder sig ret til ændringer.

B
A

Forside 
Medlemspris
A: B: 256 x H: 75 mm
Bagside
Medlemspris
B: B: 256 x H: 370 mm

8.900,4.450,15.900,7.950,-

Annoncesalg:
Michael Odsgard, mod@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 18

Få ’sponsoreret indhold’ med i IT-Reload
1/1 side (Venstreside)
Medlemspris

12.900,6.450,-

- Send færdig tekst og foto.
Vi layouter siden.

Med ’sponsoreret indhold’ kan I bringe nyheder om jeres produkter
og løsninger. Vi hjælper gerne med at skrive ’sponsoreret indhold’,
så I får det helt rigtige budskab ud til læserne.
Priser fra 4.000,- kr.
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Odsgard A/S · Stationsparken 25 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
Tlf. 43 43 29 00 · odsgard@odsgard.dk

Sponsoreret indhold

Få jeres historie med i IT-Reload
- vi sender gerne magasinet til jeres kunder

SPONSORERET INDH
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Manuelle proces
ser hersker i en
tid af digitaliser
Ofte betyder det,
at
ing

ANNO
Spo
nso
NCEreret indh

old

På årets store MMSkonference,
Midwest Managemen
t Summit, annoncerede Coretech, at de
skiftede navn til
CTGlobal. Samtid
ig havde de flere
topkonsulenter på
talerstolen.

CT Global er en
global it-konsulentvirksomhe
d med fokus
på teknologi-m
anagement og
digital transform
ation
Coretech blev til
CTGlobal
i maj 2017
Coretech blev stifte
t
1. oktober 1999
Ledelsen består
af partnerne Kent Agerlund,
Peter
Odgaard og Brian
Fahrenholtz
n Fokusområder:
Teknologimanagement, digita
l transformation, træni
ng, kurser
n Hovedkontor:
Herlev i
Danmark
n Afdelinger i:
Norge,
Baltikum, USA,
Benelux
n

n

n

Danske Corete
ch
bliver til CTGlo
ba

l

I løbet af de næs
te fem år skal 60
% af omsætninge
udenlandske kun
der. Navneskift
n komme fra
et viser dette foku
der vil stadig vær
s på global væk
e plads til at lave
st, men
løsninger for dan
Et globalt fokus for
ske virksomhed
den danske it-kon
er
sulentvirkso
med navne

mhed, Coretech, har
betydet, at væksten har
gået stærkt. Specie
lt
i USA har Coretech
haft en markant
vækst.
Navneskiftet til CTGlo
bal
skal
derfor
tydeligt signalere,
at virksomheden har
et globalt fokus, og
dette navneskift er
lige blevet lanceret
på MMS Summit
i USA, hvor CTGlo
bal havde flere top
konsulenter med som
talere.
- I årets første kvarta
l ansatte vi syv
nye medarbejdere,
og indtil videre har
vi i andet kvartal ansat
tre, primært til
vores amerikanske
kontor, fortæller
Peter Odgaard, partne
r hos CTGlobal.
Skiftet fra Coretech
til
kommer ikke på grund CTGlobal
af en utilfredshed

t, faktisk tværtimod.
Peter
Odgaard synes, at
Coretech er og har
været et godt navn.
- Men vi ønsker at
forny billedet af os
selv, at vise at vi er
en global virksomhed. Samtidig relanc
erer vi virksomheden, og vi sender et
signal om, at det vi
er så gode til i dag,
det fortsætter vi med
i fremtiden, bare med
mere tyngde, siger
Peter Odgaard.
CTGlobal er en vækst
virksomhed med
10 års nonstop vækst
og modtager af
Børsens Gazellepris
i 2016. Den succes
kommer fra et fokus
på kernekompetencer og modet til at
sige nej til opgaver,
som ligger uden for
disse.
- Vi har valgt at sige
nej til de opgaver,
der ikke ligger inden
for det område,

Kent Agerlund, partne
r og stifter hos CTGlo
andet har fået titlen
bal, er en efterspurgt
Most Valued Profes
herre, der blandt
sionel fra Microsoft.

hvor vores fokus er.
Vi laver det, vi gør
med fuldt fokus og
intet andet, forklarer
Peter Odgaard.

Kontakt:

manuelle processe
r
forøger risikoen
for
fejl

I alle virksomheder
har vi
muliggør daglige aktivite processer, som
ter, der helst skal
kunne afspejles på
bundlinjen. Men hvad
nu,
hvis disse processer
egentlig koster os
flere
penge, end de genere
rer?
Noget så basalt som
at booke et møde
er
en af de mindst effekti
ve processer, som
kræver meget manue
lt arbejde. Hvorfo
r?
Bruger man Micros
oft’s Outlook kalend
er,
så er det kun 1/5 del
af bookingprocessen,
som muliggøres. De
efterfølgende proces
ser
såsom at informere
kantinen om forplej
ning,
receptionen om ekstern
e gæster, og facility
management om projekt
orer sker oftest gennem e-mailkorrespo
ndancer.
Ofte forøger den manue
lle proces risikoen
for fejl, hvilket især
er et frustrationsel
ement,
hvis man har møder
med eksterne gæster.
Alt
i alt betyder dette,
at selve
gen tager meget længer mødeplanlægnine tid end selve mødet.
At effektivisere en
manuel proces betyde
r
ikke, at alt skal vendes
på hovedet.
Pronestor arbejde
r ud fra kundens eksisterende bookin
gsoftware og integre
rer
vores mødebooking
software således,
at
kunden forbliver
i sin vante bookin
gflade.
Det betyder, at hele
bookingprocessen
samles i et flow, som
binder alle involv
erede
parter, og sikrer det
bedste udbytte. At
booke et mødelokale,
forplejning, inform
ere
receptionen, facility
management og fak-

SPONSORERET INDH

Om Pronestor

Pronestor samler
alle involverede parter
i en bookingflade.
som sikrer den rigtige
En værdiskabende
information til den
løsning,
rette modtager.
turering til ens cost
center centraliseres
i et
bookingflow.

Enkelt og intuit
ivt

- Det værdigskaben
de for kunden er, at
Pronestor giver 360o
indsigt i hele mødebookingprocessen.
Kernen i vores produk
t er
at samle alle involve
rede
hvilket muliggør leverin parter i en løsning,
g af information til

OLD:

den rette modtager.
Pronestor er dermed
den
underliggende motor
for mødebooking
i din
organisation, som
sikrer at processen
optimeres, ikke kun for
mødebookeren, men
for
kantinen, receptionen,
facility management
samt finans, siger
Kasper Ullits, grundl
ægger
af Pronestor.


n

Dansk cloud ud
byder sikrer drift
en
Den dan

Tel.: 43 42 96 01
Info@ctglobalserv

ices.com

ske hostingvirk
somhed, Rackho
hurtige og sikre
sting, har gennem
platforme til virk
20 år leveret
somheders web
sites og webapp
likationer

Den digitale
transformation

Der hvor CTGlobal
har fuldt fokus er
på
management-tekno
logi, og prioriteten
er at hjælpe virkso
mhede
større udbytte af deres r med at få et
investeringer og
sikre, at de kan priorit
ere deres it-investeringer bedre.
Det gælder specie
lt i disse tider, hvor
den digitale transfo
rmation optager virksomheder over hele
verden.
- Den digitale transf
ormation er
noget, som alle virkso
mheder skal
forholde sig til. Men
det betyder også,
at virksomheder får
stadigt mere komplekse platforme.
Der, hvor vi kan
hjælpe dem, er ved
at få dem til at opleve dem som langt
mindre komplekse,
Peter Odgaard, partne
siger Peter Odgaa
rd.
r hos CTGlobal,
fortæller at det går
Men det kræver de
stærkt
rigtige værktøjer,
den, der hastigt udvide for virksomhenoget som CTGlo
bal ofte oplever ikke
r tilstedeværelsen
i USA.
er til stede, og det
gør det svært for
virksomhederne at
komme igennem den
per dem med manag
digitale transformatio
ement-teknologi og
n.
digital transformatio
- I bund og grund
n.
handler den digital
e
At en lille dansk virkso
transformation om,
at virksomhederne
mhed arbejder med giganterne
søger at optimere
indenfor it og har
deres værdikæde,
og
modtaget tredobbelt
når vi sikrer, at værktø
Microsoft Gold, er
jerne er på plads,
netop på grund af
så sikrer vi også, at
det fokus, som CTvirksomhederne er
Global har.
bedre rustet til at løfte
den opgave, forDet betyder, at CT
klarer Peter Odgaa
Global kan have
rd.
den markante ekspan
sion på trods af, at
de ikke har 450 medar
Rigtige kompete
bejdere ansat.
ncer
- Det er vigtigt, at
CTGlobal arbejder
vi har de rigtige
med nogle af de
kompetencer ansat,
største virksomhede
ikke at vi har mange
r i verden og hjælansatte, slutter Peter
Odgaard.

n

Pronestor er en
dansk
hed, som specialiser virksomer sig i mødebooking softw
are. Med sine
17 års ekspertise
har Pronestor
etableret en solid
kundebase
i Skandinavien,
Europa samt
Nord- og Sydam
erika. Pronestors mission er
at højne kvaliteten og oplevelsen
af møder;
før, under og efter.
Således at
organisationen altid
fremstår
professionelt i forbin
delse med
kunder, men samti
dig forbedrer
interne arbejdsproc
esser. Det
værdiskabende
for kunderne er,
at Pronestors produ
ktportefølje muliggør, at de
involverede
parter, på tværs
af afdelinger,
opnår en 360 grade
rs
alle mødeaktiviteter. indsigt i
Kontakt:

Pronestor
Rune Otzen
rune.otzen@pro
nestor.com
Tlf: 6040 4332
pronestor.com

Om Rackhosting
Rackhosting er
100 % danskejet, og kontorer
såvel som
servere er place
ret i Danmark.
Firmaet har mere
end
bagen og har genne 20 år på
m de sidste
6 år haft en 100
% oppetid på
både datacenter,
infras
og CloudCore™-platf truktur
ormen.
Rackhosting er
stiftet af Martin
Helms i 1998 og
fungerer stadig
som selskabets
daglige leder.
Kontakt:

Når du som virksom
hed sender dine data
ud
til en ekstern partner
, så er det væsentligt,
at løsningen både
er sikker, stabil og
ikke
mindst drevet af en
erfaren og kompetent
hostingpartner.
Danske Rackhosting
er specialister i platformen CloudCore™
ENTERPRISE, og
driftsoptimering af de fleste
CMS systemer som
Joomla, Wordpress,
Drupal, Plone, Sitecor
e,
Typo3 & Umbraco,
men det er kunden
, der er
IT-specialisten, og
dermed har de adgang
til at
oprette, nedlægge og
konfigurere deres servere, som det passer
bedst til deres behov,
på en
platform, der ikke
har oplevet nedbru
d eller
performance problem
er de sidste seks år.
For at levere den bedst
mulige stabilitet,
ydelse og service overvå
ger Rackhosting

løbende kundernes
servere
og kan lynhurtigt rådgive og applikationer
den bedst mulige drift. kunderne og sikre
- Samtidig har vi en
række egenudviklede
løsninger, der konsta
nt holder øje med,
om
vores kunders CMS-a
pplikationer mangle
r
opdateringer eller
har mistænkelig eller
unormal aktivitet og
dermed kan være i
fare.
Det er normalt kunder
nes eget ansvar, men
vi har kompetencern
e til det og ønsker
at
give kunderne den
bedst mulige sikkerh
ed og
en oplevelse af en
proaktiv hostingpartner
,
forklarer Martin Helms,
CEO og stifter af
Rackhosting.
Rackhosting tror på
lange forhold med
sine
kunder og går ikke
så højt op i, hvad der
står
på regningen. Det
handler først og fremm
est

om sikre, at kunden
er tilfreds og føler
sig
godt behandlet. Det
er nok en af grunde
ne til,
at man stadig kan
tælle kunder helt tilbage
fra
virksomheden blev
grundlagt for 20 år
siden.
- Det er væsentligt
for os at sikre vores
kunders drift, så vi
svarer altid vores kunder
når de har behov, og
,
vi smider gerne, hvad
vi
har i hænderne for
at hjælpe en kunde
i nød,
pointerer Martin Helms.
Det er dog ikke kun
ydelse og sikkerhed
mod hacking, der
bliver vægtet højt
hos
Rackhosting. Også
datasikkerhed er væsent
lig, og derfor tages
der backup hvert 15.
minut af alle data, og
det er ikke noget kunder
hos Rackhosting skal
vælge til.
- Hos os følger backup
med i alle vores løsninger. Det er kun,
hvis vores kunder
aktivt

Rackhosting ApS
Hørskætten 6c,
2630 Taastrup
Tlf: +45 70 22 33
04
info@rackhosting
.com
www.rackhosting
.com
fravælger backup,
at vi ikke tager backup
.
På den måde sikrer
vi, at vores kunder
ikke
glemmer at tage backup
af deres data, siger
Martin Helms.
Skulle katastrofen
så indtræffe, så behøve
r
kunderne ikke være
bekymrede, for det
tager
i gennemsnit mellem
to og fem minutter
at
genskabe en gennem
snitlig server på 100GB
fra anmodning til den
,
er startet op igen.


n

Med ’sponsoreret indhold’ får I en artikel med i den trykte udgave af IT-Reload.
Historien kan være en kundecase eller om en af jeres nye løsninger.
Måske har I en liste med 300 kontaktpersoner, der er jeres nuværende kunder eller potentielle kunder, så
sørger vi for, at der lander et magasin med jeres historie på deres skrivebord.
Vi hjælper gerne med at skrive, så læserne får det helt rigtige budskab.
Historien kan efterfølgende bruges i jeres markedsføring f.eks. som reference på jeres site eller som en
pdf-fil, der kan vedhæftes et tilbud.
Vi tror på, at alle virksomheder har historier, der skal fortælles, men vi kan også konstatere, at mange
gode historier bliver indenfor virksomhedens fire vægge.

Kontakt Michael Odsgard på tlf. 46 93 66 18, mod@odsgard.dk

