Din kontakt til beslutningstagere
i emballagebranchen
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Udgivelser og temaer 2019

NR. 1 – 5. MARTS UGE 10

NR. 5 – 15. OKTOBER UGE 42

Deadline 6. februar

Deadline 13. september

• Etiketter og mærkning
• Fødevareemballage
• Pakke og fyldemaskiner
• Digital tryk og print

• Karton og bølgepapemballage
• Digital tryk og print
• Plastemballage
• Fødevareemballage
• Messe: K 2019, Düsseldorf

NR. 2 – 23. APRIL UGE 17
Deadline 20. marts

• Karton og bølgepapemballage
• Transportemballage
• Plastemballage
• Palletering

NR. 6 – 13. DECEMBER UGE 50
Deadline 19. november

• Skandinavisk specialudgave
• Robotter og automatisering
• Transportemballage
• Etiketter og mærkning

ra
Eksta
opl g

NR. 3 – 20. MAJ UGE 21
Deadline 29. april

• Robotter og automatisering
• Farmaceutisk emballage
• Fødevareemballage
• Tryk og forædling
NR. 4 – 16. SEPTEMBER UGE 38
Deadline 19. august

• Etiketter og mærkning
• Messe: Labelexpo, Bruxelles
• Messe: Sign, Print & Pack, Odense
• Messe: hi 2019, Herning

PackM.dk med temaer hele året
• Bølgepap
• Etiketter
• Glas
• Kartonnage
• Mærkning
• Maskiner

• Plast
• Farmaceutisk emballage
• Fødevareemballage
• Transportemballage
• Energi og miljø
• Tryk og print

Kom i kontakt med emballagebranchen
PackMarkedet er Danmarks førende emballageunivers og
tiltrækker beslutningstagere hos leverandører, producenter og
aftagere af emballageprodukter og emballageløsninger.
PackMarkedet når sine læsere ad flere kanaler, dels via et
indbydende magasin, dels via et dagligt opdateret website og
via ugentlige nyhedsbreve til et stigende antal abonnenter.
PackMarkedet er en seriøs platform for formidling af
emballagerelevant viden – hvad enten det er i redaktionel
form eller i form af annoncer og ’sponsoreret indhold’. Vi er
således bevidste om, at vores succes i fremtiden bygger på, at
vi har fingeren på pulsen for at skabe det bedste indhold.

Redaktion:
Redaktør
Hans Windeløv
hawin@odsgard.dk
Tlf. 46 93 66 24

Salg:
Mediekonsulent
Preben Reinholdt Andersen
andersen@odsgard.dk
Tlf. 46 93 66 14

PackMarkedet sendes med beslutningstagerens navn
trykt på magasinet (eller folien)

Læser- og brugerundersøgelse

Derfor skal du bruge
PackMarkedet i jeres markedsføring
60 procent

deltager alene eller sammen med andre i virksomhedens beslutninger om
køb af emballage og maskiner mv.

46 procent

af læserne/besøgende er enten ejer, direktør eller har en chefstilling.

49 procent

af beslutningstagerne forventer at øge deres indkøb af produkter inden for
emballage og maskiner o.l de næste to år i forhold til de seneste to år.
47 procent forventer at bruge det samme. 4 procent vil bruge mindre.

53 procent

har kontaktet en virksomhed direkte på baggrund af en omtale eller en
annonce i PackMarkedet eller på vores nyhedsportal PackM.dk

55 procent

vil gerne kunne ﬁnde brochure om emballageløsninger mv. på PackM.dk.
22 procent vil gerne kunne linke sig til videre til leverandørernes hjemmesider.

99 procent

synes, at PackMarkedet er et troværdigt eller meget troværdigt medie.

84 procent

har ikke noget i mod ’sponsoreret indhold’, så længe det er relevant.

39 procent

bruger også Inpak til at holde sig orienteret omkring emballageområdet.
52 procent bruger også LinkedIn. 23 procent bruger også Pack + Plast.
17 procent bruger også Facebook.

50 procent

bruger over 10 minutter pr udgave af magasinet PackMarkedet.
11 procent bruger mere end 30 minutter.

Læserproﬁl
•
•
•
•
•
•

Beslutningstager – direktør, ejer eller chef
Producent eller forhandler af emballage, etiketter mv.
Mellem 45 og 55 år
Læser vores trykte magasin og bruger op til 30 minutter pr. udgave
Er ﬂittig bruger på PackM.dk og læser nyhedsbrevet
Har kontaktet virksomheder på baggrund af annoncer
og omtaler i magasinet og PackM.dk

PackMarkedet er jeres vej til ﬂere kunder – kontakt os i dag og hør hvordan.

Ring til Preben Reinholdt Andersen på tlf. 46 93 66 14
Data: Indsamlet i foråret 2018 via online spørgeskema på SurveyMonkey. Alle 128 deltagere er fra PackMarkedets univers, der består af:
Magasinet PackMarkedet | Nyhedsbrevet PackMarkedet | Nyhedsportalen PackM.dk

Annonceinformation 2019

Markedsføring på PackM.dk – bliv medlem
Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler et
bestemt tema f.eks. fødevareemballage.
Få bedre SEO-optimering på Google med link på PackM.dk
Brochure på PackM.dk

3 - 4 indrykninger...................................................................... ÷15 %
5 - 7 indrykninger...................................................................... ÷20 %
8 eller flere indrykninger .......................................................... ÷25 %
Tværgående rabat! Rabatten gives ved indrykning af annoncer
i et eller flere af forlagets magasiner.
Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indrykkes inden for 12 måneder.

Jeres pressemeddelelser på PackM.dk og i nyhedsbrevet.

Pris: 8.800 kr. i 12 måneder.

Formater og priser i 4 farver
Pris i DKK

1/1 side

Rabatter

Placeringstillæg

12.850,Placeringstillæg: Side 5: +10 %. Side 7: +5 %.

Bredde x højde:

184 x 270 mm
Til kant: 210 x 297 mm
+ 3 mm på alle 4 sider

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

1/2 side

8.850,-

Bredde x højde:

Indhent venligst tilbud.

A: 90 x 270 mm
B: 184 x 132 mm

A

Generel information

B

Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.
1/4 side

C
A
B

6.850,-

Bredde x højde:

A:
B:
C:
D:

43 x 270 mm
90 x 132 mm
137 x 86 mm
184 x 63 mm

D
Bagside
Bredde x højde

A

B

A: 210 x 237 mm
B: 210 x 297 mm

10.850,12.850,-

Bagsideformat A:
+ 3 mm til beskæring i bund og sider.
Bagsideformat B:
+ 3 mm på alle 4 sider.

Få ’sponsoreret indhold’
med i PackMarkedet
Opslag A+B
1/1 side A

A

B

Annoncer leveres som en trykklar CMYK-separeret pdf-fil til e-mail
annoncer@odsgard.dk.
Anbefalet farveprofil: Euroscale Coated v2
Anbefalet opløsning: 254 dpi (100 pixels pr. cm)
Papir: 115 g. gloss – Bladformat: A4
PackMarkedet 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 PackMarkedet.
Materialegodtgørelse: 5 % godtgørelse for information/sikkerhedsstillelse/100 % færdigt materiale på ordre fra reklame/mediebureau godkendt af PackMarkedet. Der ydes ingen godtgørelse på
indstik.
PackMarkedet forbeholder sig ret til ændringer.

14.850,8.995,-

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

- Send færdig tekst og foto.
Vi layouter opslaget.

Med ’sponsoreret indhold’ kan I bringe nyheder om jeres produkter og
løsninger. Vi hjælper jer gerne med at skrive, så I får det helt rigtige
budskab ud til læserne. Priserne starter fra 4.000,- kr.

Odsgard A/S · Stationsparken 25 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
Tlf. 43 43 29 00 · odsgard@odsgard.dk

Online markedsføring

Markedsføring på PackM.dk

Jeres
nyheder

Markedsføring i
nyhedsbrev

Markedsføring på PackM.dk – bliv medlem
Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler et
bestemt tema f.eks. fødevareemballage.
Få bedre SEO-optimering på Google med link på PackM.dk
Brochure på PackM.dk
Jeres pressemeddelelser på PackM.dk og i nyhedsbrevet.

Pris: 8.800 kr. i 12 måneder.

Kontakt os i dag – så er du online i morgen
Preben Reinholdt Andersen, andersen@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 14

Sponsoreret indhold

Få jeres historie med i PackMarkedet
annonce
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Med ’sponsoreret indhold’ kan du få jeres historie med i PackMarkedet.
Historien kan være en kundecase eller om en af jeres nye løsninger eller produkter.
Vi sender gerne historien ud til jeres kunder. Måske har du 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 ‘sponsoreret indhold’, 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.
Skal vi skrive, så starter priserne ved 4.000 kroner.

Kontakt Preben Reinholdt Andersen i dag på tlf. 46 93 66 14.

Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Lager & Transport – Logistikmagasinet, PackMarkedet og IT-Reload.
På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, MesterGuiden.dk, BygJob.dk, PackM.dk, LTL.dk og IT-Reload.dk

