
Vil du stå 
stærkere i den 
internationale 
konkurrence?

ÅRSDAG APRIL 2017

DI ENERGI  
SPECIALMAGASIN

Tal til den danske og  
internationale energisektor
Bliv en del af et high-end specialmagasin, 

der udkommer i forbindelse med DI Energis 
Årsdag 2017. Årsdagsmagasinet udgives i 
både en dansk- og en engelsksproget ver-
sion. Specialmagasinet vil således fungere 
som et internationalt visitkort for danske 

kompetencer
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DI ENERGI SPECIALMAGASIN

Tidslinje

J

DAGBLAD 
Magasin i Jyllands-Posten, 
(70.000 ekspl.)

DIREKTE  
POSTOMDELING 

Direkte postlevering til alle  
medlemmer af DI Energi 

(300-500 ekspl.)

LUFTHAVNEN 
Business lounges og 
magasinpakker til business 
class på udvalgte afgange fra 
Københavns Lufthavn  
(2.500 ekspl. 
Engelsk udgave)

FOLKEMØDET 
Folkemødet Bornholm (hotel-
ler, ferieboliger, Lufthavnen i 
Rønne)   

DIREKTE POSTOMDELING 
Christiansborg (200 ekspl.)

Udvalgte ministerier, styrelser  
og direktorater (300 ekspl.)

Nøglepersoner i kommuner,  
regioner og stat (300 ekspl.)

Beslutningstagere i energisektoren  
(300 ekspl.)

Beslutningstagere i Danmarks  
fjernvarmeværker (460 ekspl.)

Redaktører på dagblade, netaviser,  
radio- & TV-stationer (200 ekspl.)

DE 8 UNIVERSITETER 
CBS, DTU, KU, ITU, RUC,  

AAU, AU, SDU  
(2.000 ekspl.)

DI ENERGI ÅRSDAG 
Deltagerne ved  

DI Energi årsdag 2017  
(500 ekspl.)

 ULTIMO 
APRIL

ULTIMO
APRIL

ULTIMO
APRIL

ULTIMO
APRIL

ULTIMO
APRIL

ALLINGE

Indhold
Specialmagasinet belyser veje  
til en forbedret energisektor, 
konkurrenceevne og eksport 
samt behovet for at tænke i 
innovative løsninger, systemer 
og samarbejdsformer.

Målgruppe
Ledere og beslutningstagere 
i private og offentlige energi- 
organisationer og videninstitutioner 
samt politikere og offentlige  
beslutningstagere i kommuner  
og stat.

Udgivelsesdato
Fra ultimo april 2017 til sent  
efterår 2017.

RØNNE

LANDSDÆKKENDE  
DISTRIBUTION

+90.000 eksemplarer (dansksprogede) 

+10.000 eksemplarer (engelsksprogede)

DIGITAL EKSPONERING: 

Underside på jp.dk  /  
Forsiden på energi.di.dk            

DI ENERGI 
Bruger specialmagasinet i 
relevante sammenhænge i 
Danmark og internationalt 
(begge sprog) 

EVENTS 
I 2017 deltager DI Energi i 
mange events og arrangerer 
diverse fremstød. Special-
magasinet medbringes og vil 
være synligt (begge sprog)

Foreløbige arrangementer/
steder, hvor specialmagasi-
net er med. Listen vil udvikle 
sig dynamisk hen over året:

•  I House of Green i Indu-
striens Hus, som årligt 
har 2-3.000 besøgende – 
fortrinsvist internationale 
gæster med interesse i 
cleantech

•   Ved officielle danske 
fremstød i udlandet med 
fokus på energi

•  Ved modtagelse af uden-
landske erhvervsdelegati-
oner i DI

•  Ved møder i DI Energis 
Netværk for Energieffek-
tivisering, Netværk for 
Smart Energy og Netværk 
for Markedsudvikling

•  Konferencer i Danmark og 
udland  

Fra  ultimo april 2017 
til sent efterår 2017

ULTIMO
APRIL
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DI ENERGI SPECIALMAGASIN

kr. 133.700,-

kr. 91.310,-

kr. 67.150,-

kr. 37.100,-

2 stk. 430 x 300mm (til kant)

430 x 300mm (til kant) 

215 x 300mm (til kant)

Liggende: 185 x 132mm 
Stående: 90 x 270mm

DOBBELTOPSLAG 
(4/1 sider)

OPSLAG 
(2/1 sider)

HELSIDE  

HALVSIDE

PLACERINGSTILLÆG 
25% for opslaget side 2-3, 4-5 og midteropslaget 

25% for bagsiden

15% for højreside før midteropslaget 

10% for højreside efter midteropslaget

Alle priser er inkl. 4 farver 
(ekskl. moms) 

Annonceformater
og -priser

Magasinkvalitet
FORMAT 
Beskåret tabloid 215x300mm

OMSLAG
170 gram WFC silk + supermat vandlak

PAPIR
Magasinkvalitet (Gallerie Fine Silk 75 gram, 
hvidhed (90), bulk (0,90), opacitet (93,0)

Produktionsannonce
I samarbejde med tekstforfatter, layouter og 
fotograf udformes annoncen, så jeres 
budskab trænger igennem til målgruppen.
Kr. 9.800,- i tillægspris

Materiale
Bedes leveret via e-mail som højtopløst PDF i 
CMYK, 300 dpi. Annoncer til kant bedes leveret 
med 5 mm  til beskæring.

Materialet bedes sendt til:  
di-energi@firstpurple.com
Mærket: di-energi_"annoncørnavn".pdf
Deadline for materiale: D. 29. marts kl. 10.00

Alle annoncører pålægges at levere en annonce 
af høj grafisk kvalitet, der opfylder ovenstående 
specifikationer. 
DI Energi og First Purple forbeholder sig til enhver  
tid ret til at afvise annoncer.

Annoncesprog: Materialet leveres i både dansk 
og engelsk version - eller blot engelsk

BOOK JERES ANNONCE

Ring +45 3119 4000
 
Eller send os en mail på
booking@firstpurple.dk

Her kan du se eksempel på 
det grafiske layout fra  

DI Energi 2016



DI ENERGI SPECIALMAGASIN
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“DI  Energi har udgivet flere special- 
magasiner med First Purple og er meget 

glade for samarbejdet. First Purple 
formår på professionel vis at sætte sig 

ind i vores strategiske behov og omsætte 
dem til troværdige og gennemarbejdede  

magasiner af høj kvalitet.” 

TROELS RANIS - BRANCHEDIREKTØR, DI ENERGI


