DecentralENERGI
Medieinformation 2022

Decentral Energi er et fagmagasin og online univers med fokus på
energiproduktion og energiforbrug i Danmark
Vil du nå ud til tekniske beslutningstagere med dine budskaber, produkter og ydelser, tilbyder Foreningen Decentral
Energi en række attraktive eksponeringsmuligheder på print,
online og fysisk ved tema- og årsmøder.
Fagmagasinet Decentral Energi udkommer seks gange
om året med faglige, relevante artikler med vidensdeling og
inspiration for medlemmerne. Samtidig læses magasinet af
et stærkt netværk af politiske aktører og øvrige beslutningstagere indenfor energibranchen.
Desuden er der mulighed for at få synlighed online med en
virksomhedsprofil på websitet under samarbejdspartnere.
Endvidere kan du møde medlemmerne fysisk som udstiller
på årsmødet eller ved andre faglige arrangementer.
Endelig har du også mulighed for selv at blive medlem.
Et årsabonnement koster kr. 600 ekskl. moms
(kr. 800 ekskl. moms ved forsendelse til udlandet)
og kan bestilles på websitet www.decentralenergi.dk
eller på mail@decentralenergi.dk.

INDHOLD
• Fagrelevant stof i fagmagasinet Decentral Energi
• Branchenyheder
• Politiske tiltag
• Lovstof
• Driftsstatistikker
• Energipolitiske konferencer
• Temadage
• Graddøgn
• Medlemmernes markedsplads
MÅLGRUPPE
• Decentrale kraft- og fjernvarmeværker
• Gartnerier
• Gårdbiogasanlæg
• Industrivirksomheder
• Forsyningsselskaber
• Politikere og andre beslutningstagere
i energibranchen
• Boligforeninger
• Rådgivende ingeniører
• Offentlige forvaltninger
• Uddannelsesinstitutioner
• Pressen

Udgivelsesplan og deadlines

2022
Udgivelse
Annoncedeadline

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

175

176

177

178

179

180

Uge 7

Uge 16

Uge 25

Uge 34

Uge 42

Uge 50

19. januar

16. marts

25. maj

27. juli

21. september

16. november

Opdateret februar 2022.

ONLINE
Samtidig med den trykte udgave er magasinet tilgængeligt online fra forsiden af www.decentralenergi.dk med
link til annoncørernes respektive websites. Udgivelser af
magasinet findes 18 måneder tilbage på undersiderne
vedrørende Decentral Energi.
UDGIVER
Foreningen Decentral Energi
Agerhatten 16A, Indgang 2, 1. tv.,
5220 Odense SØ

REDAKTION
Ansvarshavende redaktør
Direktør Niels Larsen
niels@decentralenergi.dk · Tlf. 2034 3622
Redaktion
JJ Kommunikation ApS
info@jjkommunikation.dk · Tlf. 4659 0550
ANNONCERING
JJ Kommunikation ApS
Anni Gettermann
ag@jjkommunikation.dk · Tlf. 2011 6454

Annoncering

1/1

1/2

1/1 side
10.000 kr.

Bagside
11.000 kr.

B: 210 x H: 297 mm
+3 mm til beskæring

B: 150 x H: 297 mm
+3 mm til beskæring

1/2 side højformat
6.000 kr.

1/2 side bredformat
6.000 kr.

B: 88 x H: 247 mm

B: 180 x H: 120 mm

1/2

1/4 side bredformat
4.000 kr.

1/4 side højformat
4.000 kr.

B: 180 x H: 60 mm

B: 88 x H: 120 mm

1/4

1/4

PRISER (ekskl. moms)
1/1 side
1/1 side fast placering
1/2 side
1/4 side

kr.
kr.
kr.
kr.

10.000
11.000
6.000
4.000

Alle priser er baseret på levering af færdigt
annoncemateriale.
INDSTIK
Prisen for indstik varierer efter størrelse og vægt.
Eksempel: 1 stk. indstik max. størrelse
A4 og op til 100 g (mindstepris):
kr. 19.265
Kontakt os for tilbud på andre størrelser og vægt
af indstik.
RABAT
Bestil flere indrykninger på én gang og få rabat:
3 indrykninger:		 10% rabat
6 indrykninger:		 15% rabat
ANNONCEMATERIALE
Annoncerne skal leveres som trykklare PDF-filer
(PressOptimized). Annoncer som skal gå til kant skal
være med skæremærker og 3 mm til beskæring.
Annoncer sendes til info@jjkommunikation.dk.

Onlineprofilering på www.decentralenergi.dk

Firma A/S

Foto/video

Logo
Foto

Digitalt tilbyder Decentral Energi en unik profileringsmulighed på www.decentralenergi.dk
med en virksomhedsprofil under samarbejdspartnere.
Profilen indeholder bl.a. en målrettet profiltekst, direkte kontaktoplysninger til relevant
kontakt samt billeder, evt. video og links til virksomhedens sociale medier.
Vi udarbejder profilteksten i samarbejde med jer.
PRIS (ekskl. moms)
Profilen koster 5.000 kr. for 12 måneder.

Derudover har du mulighed for at profilere din virksomhed som
udstiller på vores årsmøde og andre fagrelevante arrangementer.
Endelig har du mulighed for selv at blive medlem.
Kontakt os for nærmere infomation.

Foreningen Decentral Energi
Agerhatten 16A, Indgang 2, 1. tv., 5220 Odense SØ
Tlf. 6617 1772, mail@decentralenergi.dk

