
Medieinformation 2023

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 budska-
ber, produkter og ydelser, tilbyder Foreningen Decentral 
Energi en række attraktive eksponeringsmuligheder på print, 
online og fysisk ved tema- og årsmøder.

Fagmagasinet Decentral Energi udkommer fire 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 beslutnings- 
tagere 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
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September 

Uge 36
November 

Uge 47
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Grøn energi i topDanmark skal være Europas 
elektriske supermagt, 

mener CEO for Green Power 
Denmark, Kristian Jensen. 

Strømmen er motoren i den grønne omstilling.

 DecentralENERGIOktober 2022 • Nr. 179

Fremtidens 
energi til debat

Energipolitisk Åbningsdebat 2022 kom vidt omkring med emner som sikkerheds- og 
geopolitik noget højere 

på dagsordenen end 
tidligere år.

 DecentralENERGI
April 2022 • Nr. 176

Royal 
interesse

Power-to-X og CO2-fangst 
var kommet på den kongelige 

dagsorden, da Kronprins 
Frederik besøgte Estechs 

prøveanlæg i 
Odense.

 Decentra
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Februar 2022 • Nr. 175

Dyrt at dyrke

De høje energipriser er  

hårde ved især gartnerierne, 

som må skære i produktion 

og medarbejderstab.



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.

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

UDGIVER
Foreningen Decentral Energi
Tinghusgade 43,
5700 Svendborg

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 · www.decentralenergi.dk · tlf. 6617 1772 · mail@decentralenergi.dk

Onlineprofilering på www.decentralenergi.dk

PRISER (ekskl. moms)
1/1 side kr. 10.000
1/1 side fast placering kr. 11.000
1/2 side kr. 6.000
1/4 side kr. 4.000

Alle priser er baseret på levering af 
færdigt annoncemateriale.

ADVERTORIAL – FORTÆL DIN 
GODE HISTORIE
Der er også mulighed for at 
indrykke en Advertorial. 
Det kan eksempelvis være en  
profil af virksomheden eller en 
kundecase. Vi kan være 
behjælpelig med udarbejdelse af 
annoncen. 

Kontakt os for yderligere 
information.

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
4 indrykninger:  15% rabat

ANNONCEMATERIALE
Annoncerne skal leveres som tryk-
klare PDF-filer (Press Optimized). 
Annoncer som skal gå til kant skal 
være med skæremærker og 3 mm 
til beskæring. 

Annoncer sendes til  
materiale@jjkommunikation.dk.

VIRKSOMHEDSPROFIL
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.

BANNERANNONCERING I NYHEDSBREV
Nyhedsbrevet udkommer 6 gange om året. 
Der er mulighed for at tegne 1 banner pr. 
nyhedsbrev.

Bannerannonce 600x120 px. 
1 nyhedsbrev: kr. 1.995,-
3 nyhedsbreve: kr. 5.385,-
6 nyhedsbreve: kr. 10.170,-

Størrelse 500 kb
Materialet kan leveres i filformat JPEG, JPG, 
PNG max 200KB. Eller GIF max 500KB.

Bannerannoncerne sendes til  
JJ Kommunikation på  
materiale@jjkommunikation.dk
Alle priser er ekskl. moms og baseret på 
levering af færdigt annoncemateriale.

Foto/video

Logo

Foto

Firma A/S

Annoncering

1/1 side
10.000 kr.

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

1/1

Bagside 
11.000 kr.

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

1/2 side højformat 
6.000 kr.

B: 88 x H: 247 mm1/2

1/2 side bredformat 
6.000 kr.

B: 180 x H: 120 mm

1/2

1/4 side højformat  
4.000 kr.

B: 88 x H: 120 mm

1/4

1/4 side bredformat  
4.000 kr.

B: 180 x H: 60 mm

1/4

Bannerannonce

Nyhedsbrev

Bannerannonce


