
Din kontakt til håndværkere, 
entreprenører og projekterende

Få jeres kunders
opmærksomhed

Medieplan
2021

Få jeres kun
opmærksom

Lands-
dækkende 

kranlevering
(undtaget ikke-

brofaste øer)

FÅ XTRA PLADS OG SIKKERHED

- til opbevaring af værktøj og materialer 

70 70 17 90 | container@boxit.dk

Rådgiver møder stadig mange ledere i håndværks virksomheder, 

der pga. dårlig kommunikation risikerer deres firma, fordi 

medarbejderne ender med at søge væk. Det handler om at kunne 

udtrykke, at man er oprigtigt interesseret i sine ansatte, mener han
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Tillid fra ledelsen 
skaber succes

8-17

Tillæg
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Grøn omstilling er ikke gratis

tema 
loak
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BTB 2020
SPECIALSIDER MED AKTIVE LEVERANDØRER

BTB specialsider er en oversigt med 

branchens aktive leverandører og 

afl øser den klassiske BTB-håndbog 

med spiralryg. 
BTB specialsider bringes to gange 

om året i Puff og er lige til at tage ud.

BTB specialsider bringes også to 

gange om året i BygTek, der sen-

des til 17.000 beslutningstagere hos 

håndværksmestre, entreprenører og 

arkitekter. Hvis du har spørgsmål omkring BTB 

specialsider, er du velkommen til at 

kontakte:

Michael Staal 
tlf. 46 93 66 21 

staal@odsgard.dk

BTB specialsider er en oversigt 

med aktive leverandører, der er 

klar til at hjælpe dig med de rigtige 

produkter og løsninger i byggeriet. 

BTB specialsider bringes to gange 

om året i BygTek til 17.000 be-

slutningstagere hos håndværks-

mestre, entreprenører, arkitekter 

og ingeniører. BTB specialsider 

bringes også 2 gange om året til 

alle trælast og byggemarkeder i 

magasinet Puff.

Hvis du har spørgsmål omkring 

BTB specialsider, er du velkommen 

til at kontakte:
Michael Staal 

tlf. 46 93 66 21 
staal@odsgard.dk

BTB
– din direkte kontakt til leverandører

specialsiderAfsætningspinde

Akustiklofter

Branddøre

Afsætningspinde.dk

Hørsvinget 10, 2630 Taastrup

Fax: 43 99 02 89
Tlf.: 43 99 00 40

www.afsætningspinde.dk

rundtrae@mail.dkGør vort lager til Deres!

Afsætningspinde • Soppecspray

Hårdttræskiler • Tasker • Vejsøm

Dansk Rundtræ 43 99 00 40

afsæt-afsæt/2015 - 40 mm 1 farve

Saint-Gobain Denmark A/S, Gyproc

Hareskovvej 12, 4400 Kalundborg

Tlf.: 59 57 03 30

www.gyproc.dk

akus_gyproc/2019 - 40 mm 1 farve

- Bæredygtige akustiklofter

bran-doorflex/2020 - 75 mm 1 farve

DS-godkendte 
udført i træ efter 

opgave. Leveres som komplet 

løsning med karm, 
skinnesystem, dørplade, 

inddækning og tilvalgt 

automatik. 
indvendig

udvendig både i træ/træ og 

træ/alu.

Doorflex A/S 
Industriom

rådet 101 
Hovedgård

Tlf.: 75 66 10 51

www.doorflex.dk

HYGIEJNISKE LAMI GLASFIBERDØRE
- Skydedøre- Svingdøre- Branddøre EI30/60

- Kølerumsdøre
- PK dørelamidoors@lamidoors.com

www.lamidoors.com

bran_lami/2018 - 40 mm 1 far

BERDØRE

doors@lamidoors.com

www.lamidoors.com

Døre

Krydsfinér-Handelen A/S

Hvidsværmervej 155, 2610 Rødovre

www.krydsfiner.dk 
Tlf.: 44 84 17 00

døre_krydsfiner/2019 - 40 mm 1 farve

Lagerførende forhandler af 

Daloc ståldøre.

Daloc branddør model Y30 opfylder 

brandklasse BS-60. Dørene lagerføres 

med varmforsinket dørblad inkl. karm 

(model 42) i modul 9x21 og 10x21.

HYGIEJNISKE LAMI GLASFIBERDØRE
- Skydedøre- Svingdøre- Branddøre EI30/60

- Kølerumsdøre
- PK dørelamidoors@lamidoors.com

www.lamidoors.com

døre_lami/2018 - 40 mm 1 farve

FIBERDØRE

doors@lamidoors.com

www.lamidoors.com

døre_novoferm/2020 - 60 mm 1 farve

Industriporte • Garageporte

Brandporte • Branddøre • Ståldøre70 27 73 83

Dørlukkere

dørl_dorma/2018 - 30 mm 2 farver

dormakaba Danmark A/S

Roholmsvej 10A 1., 2620 Albertslund

www.dormakaba.com
Tlf.: 44 54 30 00

info.dk@dormakaba.com

Dørlukkere • Dørautomatik • Panikbeslag 

Låse • Glasbeslag • Adgangskontrol

Facader

faca_cembrit/2019 - 75 mm 1-f

Cembrit Facadebeklædning
Cembrit planker

Cembrit paneler
Cembrit Windstopper

Cembrit A/S - Sohngårdsholmsvej 2 - 

9000 Aalborg - 9937 2222 - info@cembrit.dk

cembrit.dk

Fliser, klinker, mosaik m.m.

flis_clem/2019 - 30 mm sh

Agenturfirmaet
Clemensen ApS
Vingekrogen 10, 2730 Herlev

Tlf.: 44 91 64 00
Mobil: 40 57 10 27

clemensen@sclemensen.dkKeramiske fliser

A. Rindom A/S
Gammelager 3, 2605 Brøndby

Tlf.: 43 96 22 11
www.rindom.dkA. RINDOM

  

- importør af...

flis_rindom/2019b - 50 mm 1 farve

FLISEPANELER

FLEXI 
FOLDEDØRE - FOLDEVÆGGE

• Foldevægge
• Mobilvægge

• Handicapdøre
• Glas foldevægge

Lydisolering fra 32 - 58 dB

fold_flex/2019 - 80 mm 1 farve

fold_habila/2020 - 45 mm 1 farve

Kvalitetsløsninger

Habila A/SEngholmvej 15
3100 Hornbæk

Tlf.: 7015 1050

Jylland

Tlf.: 7015 1055

www.habila.dk
info@habila.dk

Gips

Saint-Gobain Denmark A/S, Gyproc

Hareskovvej 12, 4400 Kalundborg

Tlf.: 59 57 03 30

www.gyproc.dk

Annoncetillæg

Lige til at tage ud 

og gemme...

BTB specialsider

saik m.m.

dby

Website + nyhedsbrev 



BygTek 2021

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

BygTek er med til at sætte dagsordenen i byggebranchen. 

Med 25.000 modtagere af vores daglige nyhedsbrev, over 
300.000 besøgende på BygTek.dk og 16.000 nøje udvalgte 
beslutningstagere, som modtager vores magasin, er vi den natur-
lige sam arbejdspartner, når du skal påvirke byggebranchen til at 
vælge jeres produkter og løsninger. 

Med BygTek kommer du i kontakt med de rigtige beslutnings-
tagere. 75 procent siger, at de er beslutningstagere hos entrepre-
nører, murere, tømrere, elektrikere, VVS’ere, arkitekter, ingeniører 
mv. Med BygTek kan du enten ramme hele byggebranchen eller 
beslutningstagere i udvalgte faggrupper med jeres markedsføring. 

Med Byens Boligforeninger kan du også komme i kontakt med 
beslutningstagere i boligforeningerne. 4.000 magasiner omdeles 
i Storkøbenhavn samt 500 til nøglepersoner i resten af landet. 
Vi har talt med flere tusinde formænd, der gerne vil modtage 
magasinet fire gange om året, hvilket giver vores annoncører en 
unik mulighed for at markedsføre sig overfor en interessant mål-
gruppe. 

Din kontakt til byggebranchen

Redaktion: 
redaktion@odsgard.dk

Annoncesalg:
Salgschef Kim Anker, anker@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 22 

Vi finder  
altid en løsning 
i fællesskab

Ballerup Kommune har fremrykket 
renoverings- og anlægsprojekter 
for 34,5 mio. kr. Det hjælper lokale 
virksomheder gennem corona-krisen 
– og skaber travlhed hos tømrer mester 
Morten Larsen, der har undgået at 
skulle sende fem svende hjem

Læs side 6-7

Læs side 8

Kommune holder 
håndværkerne 
i gang

Læs side 4 Læs side 16

Ny forsknings-
rapport om 

dampspærre

Tusindvis af 
jobs i fare

Ministeren: 
Behovet for seniorboliger blev undervurderet
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Magasin

Website Nyhedsbrev

Med BygTek Mobil kan du sende en SMS med dit budskab til 
5.000 håndværkere. Du kan præsentere nye produkter, afholde 
konkurrencer, få leads og møder i kalenderen – kun fantasien sæt-
ter grænser for, hvad du kan bruge vores SMS-platform til. 

Vores redaktion arbejder hver dag på at bringe nyheder om bran-
chen. Vi har fokus på alt fra byggematerialer til personalia. Og 
på Christiansborg dækker vores journalist alle politiske tiltag, der 
rimer på byggeri. Vores artikler læses på vores egne platforme og 
deles flittigt på sociale medier til glæde for vores annoncører.

Tag et kig i denne medieplan og kontakt vores mediekonsulenter, 
der er klar med rådgivning om jeres muligheder med BygTek.

Med venlig hilsen

Michael Odsgard 
Ansvarshavende redaktør



Læserundersøgelse

Derfor skal du bruge BygTek 
i din markedsføring

75 procent  deltager alene eller sammen med andre i virksomhedens beslutninger om køb 
af byggematerialer, værktøj m.v.

25 procent  af beslutningstagerne forventer at øge deres indkøb af byggematerialer, værk-
tøj m.v. de næste to år i forhold til de seneste to år. 60 procent forventer at 
bruge det samme. 15 procent forventer at bruge mindre.

44 procent  har kontaktet en virksomhed direkte på baggrund af en omtale eller en 
annonce på BygTek.dk eller i magasinet BygTek.

75 procent  vil gerne læse leverandørernes nyheder om byggematerialer, værktøj m.v. 
32 procent vil gerne kunne fi nde leverandørernes brochurer på BygTek.dk. 
31 procent vil gerne kunne linke sig til videre til leverandørernes produkter og 
løsninger på jeres hjemmeside.

79 procent  læser gerne ’sponsoreret indhold’, så længe det er relevant.

99 procent synes, at BygTek er et troværdigt eller meget troværdigt medie.

47 procent  bruger også mediet BYGGERI til at holde sig orienteret omkring materialer/pro-
dukter og generelle informationer omkring byggebranchen. 36 procent bruger 
også Building Supply. 34 procent bruger også LinkedIn. 29 procent bruger også 
Mester Tidende. 27 procent bruger også Licitationen/ARK Byg. 20 procent bru-
ger også Dagens Byggeri. 16 procent bruger også Bygge- og anlægsavisen.

36 procent  bruger over 10 minutter pr. udgave af magasinet BygTek. 34 procent bruger 
   mellem 6 og 10 minutter. 21 procent bruger under 5 minutter.

• De besøgende bruger over 27.000 timer om året på BygTek.dk

• En nyhed på BygTek.dk har mere end 5.000 visninger

• BygTek.dk har over 300.000 besøgende om året

• BygTek.dk har over 700.000 sidevisninger om året

• BygTek har 25.000 modtagere af nyhedsbrevet

BygTek er din vej til fl ere kunder – kontakt os i dag og hør hvordan

Ring til Kim Anker på tlf. 46 93 66 22

Data:  Indsamlet i foråret 2018 via online spørgeskema på SurveyMonkey. Alle 388 deltagere er fra BygTeks univers, der består af magasinet BygTek, dagligt nyhedsbrev og BygTek.dk 



Online markedsføring

Kontakt os idag 
– og hør, hvordan vi kan hjælpe med online markedsføring  

Salgschef Kim Anker, anker@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 22
Mediekonsulent Preben R. Andersen, andersen@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 14

Markedsføring 
i nyhedsbrev til 

25.000 modtagere

Vores digitale univers omfatter bl.a. også 
UgensErhverv.dk og Byggeri.dk, der besøges 
af private med planer om boligforbedringer.

Markedsføring på BygTek.dk – bliv medlem
Få jeres pressemeddelelser på BygTek.dk og i nyhedsbrevet.

Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler et 
bestemt tema f.eks. facader.  

Få bedre SEO-optimering på Google med link på BygTek.dk

Få jeres brochure/whitepaper på BygTek.dk

Pris: 7.800 kr. i 12 måneder.

Aftalen kan også gælde markedsføring på Byggeri.dk

Over 300.000 besøgende om året 

•  Entreprenører 
•  Håndværksvirksomheder 
•  Arkitekter og ingeniører 
•  Trælaster og byggemarkeder 
•  Bygherrer 
•  Boligforeninger

Markedsføring på BygTek.dk
– få flere kunder



Medie for boligforeninger

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4 • 2730 Herlev • tlf. 44 88 50 50 • ardex@ardex.dk

Opgrader kælderen:

RADONTÆT OG VANDBESTANDIG

Radontæt og vandbestandig i én og samme arbejdsgang.

Hvis I har erhvervslejemål i kælderen og radonniveauet over-
stiger 200 Bq/m3, er det jeres ansvar at bringe niveauet ned. 

Vi har udviklet 3 enkle og hurtige løsninger, der både radon-
sikrer jeres kælder og gør den vandbestandig. Dermed sikrer I, 

at  I både overholder radonlovgivningen og at kælderen opfylder 
forsikringsselskabernes krav til forsikring af kældre i forbindelse 
med oversvømmelser. Det giver tryghed i disse skybrudstider.

Læs mere på ardex.dk/radonsikring

Montering af foliemembran

Udlægning af fugtspærre

Løsning med gulvfliser og vægpuds

Målgruppe

Byens Boligforeninger

Byens Boligforeninger udkommer fire gange årligt 
i området København-Køge-Roskilde-Hillerød:

2500 Formænd i andelsboligforeninger 

750 Formænd i ejerboligforeninger 

350 Viceværter og beslutningstagere 

  indenfor ejendomsservice

200 Kontaktpersoner i boligselskaber - f.eks. KAB, 

  Lejerbo, Bo-vest, AAB 

200 Kontaktpersoner i virksomheder med ejen-

  domsadministration - f.eks. Deas, Cej, Lea
- i resten af Danmark sendes magasinet til:

500 Kontaktpersoner i boligselskaber, store bolig-

  foreninger og ejendomsadministratorer

Kontakt
Salgschef  
Kim Anker  Michael Odsgard
anker@odsgard.dk  mod@odsgard.dk
tlf. 46 93 66 22 tlf. 46 93 66 18 Odsgard A/S · Naverland 8 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk

 Tlf. 43 43 29 00 · info@odsgard.dk

Læs side 2

TV-inspektion kan give 
millionbesparelser

 Læs side 10
Læs side 4

Går fremtiden i møde med 
Går fremtiden i møde med 50 ladestandere til el-biler 
50 ladestandere til el-biler 
Boligorganisationen PAB giver nu mulighed for, at beboerne i alle 16 boligafdelinger i hovedstadsområdet kan lade deres el-biler op – uden at det påvirker huslejen Læs side 6-8

ABYENSBOLIGFORENINGER

Andelshaverne stemte 
fra altanerne

Undgå at P-kælderen 
bliver en drypstenshule

NETVÆRK | VIDEN | NYE MULIGHEDER

Bestyrelser i Andels- og Ejerboligforeninger | Boligselskaber | Viceværter | Varmemestre | Ejendomsinspektører

Hejste elevatoren ind 
gennem taget
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Side 12 Sponsoreret indhold

Byboere tørster efter flere parkerings-
pladser. Parkeringsundersøgelser fra 
København viser bl.a., at der er stor 
overbelægning i mange parkeringszoner 
og flere steder er kvadratmeterpriserne 
højere for private pladser end for boli-
ger. Boligforeningers private parkerings-
pladser er derfor en ubrugt resurse, der 
kan tjenes penge på ved at udleje dem, 
når de er ledige.

- Alle bilister har prøvet at spilde 
tiden på at cirkle formålsløst rundt 
efter en parkeringsplads. Der mangler 
parkeringspladser i byerne. Samtidig 

Nu kan boligforeninger tjene på  
at udleje parkeringspladser

Ny banebrydende app gør det muligt for boligforeninger med private 
parkeringspladser at udleje dem, når de ikke er i brug. Plot vil med deres 
deleøkonomiske platform skabe flere parkeringspladser i byerne til gavn 
for både pengepungen, miljøet og trafikken  

står mange boligforeningers private 
parkeringspladser tomme i løbet af 
dagen, når beboerne er på arbejde, si-
ger medstifter af Plot, Erdi Canbaz, og 
fortsætter: 

- Det paradoks gør vores platform 
noget ved. Vores app forbinder folk der 
har brug for parkering, med folk der vil 
dele deres pladser.

Airbnb for parkeringspladser
Plot er i bund og grund Airbnb for par-
keringspladser: En platform, der bringer 
parkering ind i den digitale tidsalder, 

så man helt enkelt kan dele sin parke-
ringsplads, planlægge hvornår pladsen 
er ledig helt ned til timebasis – så den 
er til rådighed, når man selv skal bruge 
den – og modtage betaling for udlejning 
direkte gennem appen. 

- Derfor er vi ikke bare endnu et par-
keringsselskab. Vi er et parkeringsfæl-
lesskab, som vores kommende partnere 
i boligforeninger kan blive en del af, 
så vi sammen optimerer og forbedrer 
brugen af ubrugte pladser til gavn for 
både miljøet og pengepungen. Samtidig 
gør vi sammen parkering til en bedre og 
hurtigere oplevelse, siger Erdi Canbaz. 

Det er fuldstændig omkostningsfrit at 
blive en del af Plot. Platformen tjener 
kun på brugeres aktivitet på boligfor-
eningers pladser. Boligforeninger får en 
høj andel af indtægterne ud fra en fast 
procentuel fordeling; om det er gennem 
betaling for leje af parkeringsplads, 
udstedelse af digital parkeringstilladel-
se og gæstekort eller de afgifter, som 
udstedes, hvis parkeringsbrugere ikke 
overholder reglerne på det pågældende 
område.

Boligforeninger opnår fuld 
kontrol over deres pladser
I modsætning til traditionelle parke-
ringsselskaber opnår boligforeninger 
fuld kontrol over deres areal, når de 
bliver partnere med Plot. Det betyder, 

at det er boligforeningen, der bestem-
mer afgiftens størrelse, hvis brugerne 
ikke overholder parkeringsreglerne. Bo-
ligforeningen har også mulighed for at 
annullere afgifter, hvis man mener, den 
er urimelig. 

Der skal ikke investere i en dyr PDA 
eller andre redskaber til at observere 
om parkeringsreglerne på området bli-
ver overholdt. Al kontrol foregår gen-
nem Plot Observe appen. Smartphonen 
er det eneste nødvendige arbejdsred-
skab. Og Plot står for alt administrativt 
arbejde og opkrævninger. 

- Vi organiserer parkering på den 
bedst mulige måde i fællesskab. Derfor 
observerer vi i udgangspunktet også, 
om parkeringsregler bliver overholdt 
i fællesskab. Observatører fra bolig-
foreninger, der bruger vores app, kan 
derfor observere overtrædelser, som 
vi derefter får godkendt af en af vores 
parkeringseksperter. Først derefter bli-
ver der udskrevet en afgift, slutter Erdi 
Canbaz. 

Plot er en ny app, der skaber  
flere parkeringspladser. 

Plot sørger for, at boligforenin-
ger kan tjene på at udleje deres 
parkeringspladser til bilister, når 
pladserne ikke er i brug. 

Bliv partner på  
partner@joinplot.dk eller  
ring på 53 53 25 00 

Læse mere om Plot og se  
film om Plots koncept på  
www.joinplot.dk 

Download appen Plot Park via 
App Store eller Google Play

Fakta

’Sponsoreret indhold’ Annonce

Få del i de milliarder af kroner som byens bolig selskaber og bolig-
foreninger bruger på opgaver og materialer hvert år.

Vi har ringet til formanden i fl ere tusinde andelsbolig- og ejerboligfor-
eninger og sender i dag magasinet ud til beslutnings tagere i fl ere end 
4.500 boligselskaber, andelsboligforeninger og ejerboligforeninger 
primært i området København-Køge-Roskilde-Hillerød .

Magasinet udkommer også digitalt.

I 2021 udkommer magasinet: 

Nr. 1 – 10. maj  –  deadline 19. april

Tema: Elevatorer, altaner, udendørs arealer og energioptimering 

Nr. 2 – 16. september  –  deadline 26. august

Tema: Netværksdag for Byens Boligforeninger. Afholdes i uge 39

Nr. 3 – 12. november  –  deadline 26. oktober

Tema: Belysning, energioptimering og økonomisk rådgivning

Prisen er 12.000 kr. for en hel side i magasinet 
(annonce eller ’sponsoreret indhold’).
Vi hjælper gerne med at skrive. Priser fra 4.000,- kr.

Vil du med som professionel rådgiver på Netværksdagen for 
Byens Boligforeninger og møde dine kunder ’face to face’, 
så er du velkommen til at kontakte os.



Udgivelser og temaer 2021

Deadline 3. marts

•  Brand og sikkerhed 
Tillæg: Nyt om Bæredygtighed

Deadline 23. marts

•  Nedrivning og miljøsanering (PCB, støv, asbest mv.) 
•  VVS’21 messe, 21.-23. april

Deadline 21. april

•  Tag og facader 
•  Stilladser, lifte og kraner 

Deadline 14. september

•  Stilladser, lifte og kraner 

Deadline 29. september

•  Kloak og afvanding 
•  Entreprenørmateriel  
Tillæg: Nyt om Bæredygtighed

NR. 8 – 14. OKTOBER UGE 41

NR. 7 – 29. SEPTEMBER UGE 39

Deadline 16. august

•  Kloak og afvanding 
•  Rørcenterdagene 8.-9. september 
•  BTB specialsider med aktive leverandører 

NR. 6 – 30. AUGUST UGE 35

NR. 4 – 10. MAJ UGE 19

NR. 3 – 12. APRIL UGE 15

NR. 2 – 18. MARTS UGE 11

NR. 1 – 12. FEBRUAR UGE 6

Deadline 24. november

•  Kloak og afvanding 
•  Indvendigt byggeri (gulv, loft, væg og trapper)

NR. 10 – 9. DECEMBER UGE 49

Deadline 27. oktober

•  Brand og sikkerhed 
•  Nedrivning og miljøsanering (PCB, støv, asbest mv.)

NR. 9 – 12. NOVEMBER UGE 45

Deadline 26. maj

•  Entreprenørmateriel 
•  Indvendigt byggeri (gulv, loft, væg og trapper) 
•  Brand og sikkerhed  

NR. 5 – 10. JUNI UGE 23

Deadline 27. januar

•  Kloak og afvanding 
•  Entreprenørmateriel 
•  BTB specialsider med aktive leverandører 

Kontakt
Salgschef 
Kim Anker, anker@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 22

BygTek – forventet oplagsfordeling i 2021 Antal

Entreprenører 5.173

Tømrer- og snedkermestre 3.179

Murermestre 2.109

Arkitekt- og ingeniørfirmaer 1.415

El- og VVS-installatører 1.319

Kloakmestre 748

Trælast, byggecentre og engroshandel 371

Malermestre 365

Tagdækkere, isoleringsfirmaer og energikonsulenter 364

Gulvlæggere, glarmestre og andre håndværksfirmaer 322

Leverandører, organisationer og enkeltpersoner 319

Tekniske forvaltninger, tekniske skoler
og offentlige myndigheder 192

I alt 15.876

BygTek sendes med beslutningstagerens navn trykt på avisen (eller folien)
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Det betaler sig at vælge en professionel partner. Vi tør i hvert fald ikke tænke på alternativet. 

Vi tilbyder landets stærkeste udvalg af både nye og brugte maskiner, et omfattende service-
koncept med 40 servicebiler på vejene og en tæt dialog undervejs.  

www.scantruck.dk

FIND DEN HELT RETTE PARTNER
Kom bare nærmere 

og lad os begynde 
et samarbejde

Entreprenør udvider 
maskinparken, igen

Slidbanens dybde 
er afgørende

For 10 år siden købte Spjald Entreprenør-
forretning den første Weycor-minilæsser, 
og der er kun kommet flere til

Da entreprenør Ove Christensen købte 

den seneste Weycor-minilæsser til Spjald 

Entreprenørforretning, aftalte han med 

distriktschef Mads E. Nielsen hos Scan-

truck, at en ældre Weycor skulle afleveres 

i bytte. Sådan kom det dog ikke til at gå.

Nyindkøbet kom til at ligne andre Weycor-

køb de seneste 10 år – entreprenørfirmaet fik 

bare yderligere en Weycor til maskinparken.

- Vi fik den nye og fandt så ud af, at vi ikke 

kunne undvære den, der var udset til at gå i 

bytte. Så vi beholdt den gamle maskine og 

fik en ny. Dermed fik vi både en ny Weycor 

AR40 Agrar og en nyere brugt AR35 Agrar 

Light. Nu har vi otte Weycor. Den første 

købte vi for 10 år siden. Efterfølgende er der 

kun kommet et bytte ud af det en enkelt gang, 

da vi kom af med en gammel Atlas, som 

Weycor hed tidligere, fortæller entreprenør 

Ove Christensen.

Lytter til dem, der 
skal bruge grejet
De tyske minilæssere er i sving på 

Spjald-byggepladser over hele landet. I 

øjeblikket kører to af dem på Sjælland, 

og to er i Aarhus. En af de to nye samt 

den ældste i flokken har travlt med 33 nye 

rækkehuse i Herning-forstaden Tjørring, 

hvor der i alt skal bygges i omegnen af 100 

huse. Spjald Entreprenørforretning laver 

hele byggemodningen til projektet inklusi-

ve belægning og asfalt.

- Netop når firmaet udvikler sig så godt, 

som det er tilfældet, har vi brug for materiel, 

som vi kan regne med. Jeg har ikke selv en 

holdning til, hvad der er skidt og godt. Jeg 

vælger at lytte til folkene, der skal bruge gre-

jet, forklarer Ove Christensen og fortsætter:

- Tidligere har vi også haft læssere af 

andre mærker, men nu siger mandskabet 

altså Weycor, når jeg spørger. De er stabile 

at køre med og har et bedre udsyn, siger de. 

Og jeg kan så konstatere, at vi får en god 

service fra Scantruck oveni. Det er vigtigt, 

fordi maskinerne spiller så vigtige roller i 

det daglige arbejde.

-kj

En fuldt lastet 120 ton dumper til kørsel i 

et glat, leret stenbrud. Dette er Alfie Jones’ 

job, og hver dag flytter hans fire-hjuls 

giganter i Nanpean i Cornwall i England på 

et af de vigtigste steder for Imerys Group, 

der udvinder og leverer specialmaterialer 

til industrien.

Da der skulle monteres dæk på dumperne 

(CAT 775G), faldt valget på en bestseller 

fra BKT: Earthmax SR 45 M i størrelse 

24,00 R 35:

- Vi er nødt til at bevæge os hurtigt i 

stenbrud på vanskeligt terræn for at læsse og 

transportere det udtrukne materiale. Derfor 

har vi brug for et dæk, der giver os en følelse 

af sikkerhed med et fremragende greb, og en 

bred slidbane, der kan levere en fantastisk 

ydeevne, selv når det er fuldt belastet, uden 

at dette påvirker køretøjets forbrug, fortæller 

Alfie Jones.

Earthmax SR 45 M er et radialdæk i stål, 

som er specielt designet til stive dumpere, 

der fungerer på mudrede overflader og fås 

i tre varianter - normal, varmebestandig og 

skærefast. Et karakteristisk træk ved dette 

dæk er dybden af slidbanen på E-4, som 

giver konstant modstand mod de mange 

forhindringer på steder så som stenbrud, 

hvor forholdene er meget udfordrende. 

Versionerne med de skærefaste og varme-

bestandige bestanddele garanterer fremra-

gende trækkraft og stor modstand også ved 

transport over lange afstande:

- Når der kommer lidt vand, bliver det 

lerede terræn meget glat, og det er her, vi 

skal stole på køretøjet og dækkene. Det er 

den virkelige udfordring, som vi står over 

for, når vi arbejder i denne type stenbrud, 

siger Alfie Jones.

-kj

Earthmax SR 45 M er et radialdæk i stål, 
som er specielt designet til stive dumpere.

Dybden af slidbanen er på E-4, hvilket giver konstant modstand mod de mange forhindrin-
ger på steder så som stenbrud.

To generationer fra samme fabrik: Atlas 65 til venstre og Weycor AR35 Agrar Light til højre.
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JCB 19C-1E-Tec - 100% Elektrisk

JCB 19C-1E-Tec

• 100 % Batteridrevet

• 1.900 kg

• Ingen udledning af emissioner

• Yderst støjsvag

• Samme performance 

• Energi til en hel arbejdsdag

Nytårs-besøg aflyst 
for første gang
Hydrema Dagene mellem jul og nytår, som 
typisk mellem 2500 og 3000 gæster besøger, 
er blevet aflyst pga. corona-pandemien

Corona-pandemien rammer nu også de 

mange professionelle fagfolk, der har tra-

dition for et nytårs-besøg hos Hydrema i 

Støvring syd for Aalborg. Producenten af 

store entreprenørmaskiner må aflyse dette 

års udgave af de populære Hydrema Dage-

ne mellem jul og nytår: 

- Det er nødvendig, rettidig omhu, der 

tvinger os til at lave et afbræk i en ellers 

ganske imponerende række af arrangemen-

ter gennem mange år. Hverken lovgivnings-

mæssigt eller moralsk tillader corona-situ-

ationen os at åbne fabrikken for de typisk 

mellem 2500 og 3000 gæster, der som 

regel besøger os på Hydrema Dagene. Vi 

er nødt til at give beskyttelse af både vores 

kunder og ansatte allerhøjeste prioritet, siger 

salgs- og servicechef hos Hydrema, Leif 

Søndergaard.

Det er første gang, at Hydrema har aflyst 

det traditionsrige kundearrangement, og 

Leif Søndergaard lægger ikke skjul på, at 

det har været en gevaldig kamel at sluge:

- Der skal ikke herske tvivl om, at vi 

vender stærkt tilbage med Hydrema Dagene 

fremover. Men det er meget ærgerligt, at vi 

i år ikke kan møde kunderne på den dejlige, 

uformelle måde, hvor gæsterne i to dage kan 

komme og gå, som de vil. Ikke mindst, fordi 

vi i øjeblikket tydeligt mærker god aktivitet 

i markedet. Samtidig har vi flere markante 

nyheder, som vi havde glædet os voldsomt til 

at præsentere, siger salgs- og servicechefen.

Specielt to af nyhederne var udset til 

hovedroller på Hydrema Dagene i år: Den 

nye hjulgraver MX17, som netop har øget 

antallet af modeller i MX-serien fra fem 

til seks. Som et helt nyt Hydrema-produkt 

er MX17 kørt ind i rækken mellem MX16 

og MX18.

En anden markant nyhed er på vej i 

skikkelse af en af fabrikkens dumpere, som 

har fået en række opdateringer både i og 

udenfor motorrummet. Den nye dumper 

kører officielt ind i Hydrema-programmet i 

løbet af efteråret.

-kj

’Åbent hus’ rykker 
over på telefonen
Scantruck er klar til at rykke ind på kun-

dernes smartphones, tablets og computere. 

Maskinfirmaets brugtcenter har et stort 

udvalg af alle typer maskiner, der nu er klar 

til virtuel præsentation:

- Når corona-pandemien stiller sig i vejen 

for, at vi forsvarligt kan invitere til åbent hus 

på den kendte måde, rykker vi det åbne hus 

ud med visning og præsentation af maski-

nerne direkte hos de maskininteresserede. 

Vi er simpelthen klar til at sende live fra 

både førerhuset, undervognen og alle andre 

steder på maskinerne. Dermed kan vi lave 

’walk around’ med samtlige maskiner og 

sende til kunderne, som i ro og mag kan 

studere de maskiner, de finder interessante. 

Samtidig med at vi får en snak om maski-

nerne, forklarer salgschef Claus Bjerregaard 

hos Scantruck.

Maskinpræsentationerne hjemme hos de 

enkelte kunder vil ikke kun begrænse sig til 

de rigtig mange brugte maskiner, der er på 

lager og klar til levering fra brugtcentret i 

Skive. Der vil også være mulighed for virtuel 

fremvisning af nye maskiner, hvor Scan-

truck er solidt forsynet med egne import-

mærker som Komatsu, Manitou, Weycor, 

McCloskey og lift-mærkerne GMG, PB 

Platforms og som nyeste i Scantruck-fami-

lien, Platform Basket.

- Vi vil naturligvis fortsat gerne have 

besøg af kunder, der vil se maskinerne i 

virkeligheden og sparke dæk, og mange 

lægger heldigvis også vejen forbi. Men hvis 

de ikke har mulighed for at komme forbi, 

kan en virtuel fremvisning være en rigtig god 

mulighed. Og altså også i stedet for et stort 

åbent hus-arrangement i denne corona-tid, 

siger Claus Bjerregaard.

-kj

Hydrema havde glædet 
sig til at fremvise bl.a. 
den nye hjulgraver 
MX17, som løfter op til 
7200 kg ved en række-
vidde på seks meter.

Når maskinkunder ønsker at ’komme til åbent hus’ eller ønsker at se nærmere på konkrete 
maskiner, kontakter de blot Scantrucks brugtcenter og laver en aftale om fremvisningen.

Fokus på biler
Motorjournalisten Jørli Petersen sætter i hvert nummer af 
BygTek fokus på biler til byggebranchen.
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Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.

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

BygTek 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 BygTek.

Materialegodtgørelse: 5 % godtgørelse for information/sikkerheds-
stillelse/100 % færdigt materiale på ordre fra reklame/medie-
bureau godkendt af BygTek. Der ydes ingen godtgørelse på indstik.

BygTek forbeholder sig ret til ændringer.

Generel information

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: BygTek, Mester & Svend, 
Puff, Byggeri m.fl. 
Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indryk-
kes inden for 12 måneder.

Rabatter i et eller flere medier

Placeringstillæg: Side 3: +10 %, side 5: +5 %.

Placeringstillæg

Indstik

Formater og priser i 4 farver

1/1 side 26.900,-
Bredde x højde:

256 x 370 mm

B
AAA

BB

1/2 side 18.200,-
Bredde x højde:

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

B D

C

B
A

DD

1/4 side 9.400,-
Bredde x højde:

A:   58 x 356 mm
B: 124 x 176 mm
C: 190 x 116 mm 
D: 256 x   86 mm

BA BB

1/8 side 6.400,-
Bredde x højde:

A:   58 x 176 mm
B: 124 x   86 mm

1/16 side 3.900,-
Bredde x højde:

C: 58 x 86 mm

1/1 bagside 26.900,-
Bredde x højde:

A: 256 x 370 mm

1/2 bagside 18.200,-
Bredde x højde:

B: 256 x 176 mm

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

Det er nemt, enkelt og billigere end en Direct Mail.  

Pris fra kr. 1,79 pr. stk. Indhent venligst pris.

Kan distribueres selektivt på målgruppe og geografi.

B

B

A

Pris i DKK

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

Få ’sponsoreret indhold’ med i BygTek

BTB specialsider – leverandøroversigt

A: 1/1 side 18.200,-
Venstreside

B: 1/2 side 9.400,-
Venstreside. Kan stables

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter siden.

AAA
BB

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

C

Annoncen indrykkes to gange i BygTek  
og to gange i Puff til en samlet pris. 

395,- kr. pr. 5 mm i sort/hvid 
(minimum annonce er 30 mm) 

Farvetillæg pr. annonce: 
800,- kr. pr. farve (max 2.400,- kr.)



BygTek Mobil
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Send en 
SMS til 
5.000 
håndværkere
Med BygTek Mobil kan I sende en SMS til 5.000 professionelle 
håndværkere. I kan præsentere nye produkter, afholde konkurrencer 
eller få håndværkerne til at downloade jeres app eller besøge jeres hjemmeside 
– kun fantasien sætter grænser. 

■ Mødebooking og leads

■ Konkurrencer

■ Videopræsentation af produkter

■ Lanceringer af nye produkter 

■ Link til hjemmeside og link til app

■ Påvirkning op til messer og events

Referencer: STARK, Cembrit, Rockwool, Optimera, Rationel Vinduer, Nets, EDB Gruppen, ITW-Byg, Gyproc, 
 Bosch, FOG, Moelven, Bauhaus, Nissan, Swedoor, Bluebeam m.fl.

  BygTek Mobil kan eksempelvis bruges til:

  Vi hjælper gerne med idé og tekst.

   Salgschef Kim Anker, anker@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 22 
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