ORIENTERING Medieplan 2020
Deadlines og udgivelsesdatoer for 2020
Nr. 1:
Nr. 2:
Nr. 3:
Nr. 4:

Bestilling af
annonceplads
d. 26.02.20
d. 27.05.20
d. 26.08.20
d. 25.11.20

Fremsendelse
annoncemateriale
d. 04.03.20
d. 03.06.20
d. 02.09.20
d. 02.12.20

Udgivelsesdato
d. 20.03.20
d. 16.06.20
d. 18.09.20
d. 18.12.20

Pris og mål på annoncer
Størrelse

Bredde x højde
1/1 side
180 x 260 mm
1/1 side t/kant
210 x 297 mm
1/2 side, høj
87 x 260 mm
1/2 side, tvær
180 x 130 mm
1/3 side, høj
57 x 260 mm
1/3 side, tvær
180 x 82 mm
1/4 side, høj
87 x 130 mm
1/4 side, tvær
180 x 65 mm
Bagside
180 x 220 mm
Bagside t/kant
210 x 237 mm
Dobbeltside
384 x 260 mm
Dobbeltside t/kant
420 x 297 mm

Rabat og tillæg
Mængderabat gives til annoncører ved flere indrykninger/ved
indgåelse af aftale.
Årsaftaler forlænges automatisk hvis ikke andet aftales.
Rabatter udbetales/modregnes løbende efter følgende skala:
Indrykninger

1

2

3

4

Rabat %

0

0

2,5

10

Særplaceringstillæg i 2020: + 5% af prisen.

Pris

Redaktionel målsætning og målgrupper
4-farve

10.800,- kr.

• Udgives af FDA, Forenede Danske Antenneanlæg.
• Distribueres digitalt til ca. 1.200 modtagere.
• Fagligt indhold, nyheder og erfaringer indenfor kabel-tv
branchen.

4-farve

7.200,- kr.

4-farve

6.600,- kr.

• Læsere: Antenneforeninger, grundejerforeninger, boligselskaber,
kommuner og andre ejere af antenneanlæg. Sendes til alle bestyrelsesmedlemmer hos FDA, embedsmænd, politiske beslutningstagere, ministre og folketings-medlemmer, samt abonnenter.
• Målgrupper/annoncører: Brugere af antenneanlæg, offentlige
myndigheder, installatører, servicefirmaer, teleselskaber, ingeniører, advokater, tv-selskaber og medieforskere.
• FDA Orientering er det eneste danske tidsskrift for kabel-tv
branchen.

4-farve

4.400,- kr.

• Redaktionen kontaktes ved: redaktion@fda.dk

Teknik
• CMYK, minimum 300 dpi, skæremærker, minimum 5 mm til
beskæring udover nævnte annonce mål.
4-farve

13.400,- kr.

Fremsendelse af annonce
• Færdigt annoncemateriale foretrækkes sendt direkte til
Vmarketing: hs@vmarketing.dk.
4-farve

18.200,- kr.

Alle priser er angivet i DKK og ekskl. moms. Tidligere mediaplaner annulleres hermed.

Vilkår
• Annullering/udskiftning af annonce ikke mulig efter deadline.
Men annoncer kan selvfølgelig udskiftes efter behov.
• Ønsker I hjælp til opsætning af annonce mv., hjælper vi gerne og
giver et uforpligtende tilbud.
• Vores grafiker er klar hos Vmarketing: 73 84 85 45 eller
hs@vmarketing.dk

Kontaktoplysninger
Ønsker I at annoncere i tidsskriftet FDA Orientering eller har du
spørgsmål til medieplanen, er I meget velkomne til at kontakte:
Mie Jørgensen
E-mail: mie@fda.dk
Tlf.: +45 59 96 17 05

Fagblad målrettet antenneanlæg!

FDA, Forenede Danske Antenneanlæg
Annebergparken 21
DK-4500 Nykøbing Sj.
Hjemmeside: www.fda.dk
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