
2019
Medie  

Information



Af Klaus Tøttrup
OVERBLIK Hvis du som me-

ster vil øge dine chancer for at 

drive virksomheden effektivt, 

så handler det meget om 

planlægning. Hvor er vores 

håndværkere? Hvor skal vo-

res håndværkere være hen-

ne? Hvor er vores grej? Har vi 

opgaver nok til i dag, i mor-

gen, i næste uge eller i næste 

måned? I den forbindelse kan IT-

værktøjer gøre en verden til 

forskel i forhold til at få over-

blikket over virksomhedens 

ressourcer og sager. 
”IT-værktøjer til planlæg-

ning vinder frem i hånd-

værksvirksomhederne. Det 

handler bl.a. om at kunne se 

sine sager og sine ressourcer i 

et samlet overblik, som giver 

mulighed for at reagere hurti-

gere og mere effektivt, og 

dermed tjene flere penge”, si-

ger adm. direktør i IT-rådgiv-

ningsfirmaet BASIT, Martin 

Profit Jakobsen. Er du god til planlægning?

BASIT har set rigtigt mange 

interessante måder at ud-

nytte planlægningsværktø-

jer til at skabe bedre forret-

ninger. ”Planlægningen handler i 

stor stil om samarbejde og di-

alog. Opgaver skal aftales og 

kommunikeres. Det er en rig-

tig god ide at opbevare pla-

nerne et centralt sted. Et sted, 

hvor der skabes overblik for 

virksomheden, ledelsen, pro-

jektledere, formænd og 

håndværkerne. Et sted, som 

bliver struktureret, så medar-

bejderne kun har adgang til 

de informationer, der har in-

teresse for dem.

Eksempelvis skal ledelsen 

have det fulde overblik over 

samtlige igangværende og 

kommende sager, så tilbuds-

givning kan tilpasses de hul-

ler der måtte være. Projektle-

derne har overblik over de 

ressourcer og sager de har 

ansvaret for. Formænd og 

håndværkere har overblik 

over deres sager, samt sager 

som de evt. kan tilgå fra en 

pulje - typisk mindre service/ 

spjældopgaver”, fremhæver 

Martin Profit Jakobsen.
Planlægningsbehov

”Behovet for planlægning er 

forskelligt afhængigt af hvil-

ke opgavetyper man har. 

Har man mange entrepriser 

har behov for et projektsty-

ringsværktøj, og hvis man 

har mange mindre service/

spjældopgaver har man be-

hov for et ressourcestyrings-

værktøj. Det handler om 

hvilket fokus man skal have i 

sin planlægning – er det op-

gaverne der er i centrum el-

ler er det ressourcerne? 

I planlægningen gælder 

det om at øge svendenes fak-

turerbarhed. En svend skal 

kunne fakturere 7,4 timer 

per dag som svenden får løn 

for. Hvis en svend går fast på 

en plads i en periode hand-

ler svendens tid om produk-

tion og fremdrift i projektet. 

Hvis en svend skal have 

mange mindre opgaver i lø-

bet af en uge, handler det 

om at optimere hans tid. 

Færrest mulige huller i opga-

verne, kortest mulig tid i bi-

len osv.”, påpeger Martin 

Profit Jakobsen.De 7 strømme i byggeriet

”Et begreb, der heldigvis er 

på fremmarch i byggeriet er 

Lean Construction. Man 

kender Lean fra industrien, 

hvor der er sket 
store fremskridt 

i både produkti-
vitet og effekti-

vitet gennem de 
sidste 40-50 år. I 

byggeriet har 
man talt om be-

grebet i nogle 
år. Det er dog 

først med ud-
bredelsen af di-

gitale værktø-

jer, at der er kommet fart i 

udbredelsen. Kort sagt be-

står Lean Construction af 7 

”strømme” der skal være på 

plads, og som skal fanges i 

planlægningen: 
1. De ydre forhold skal væ-

re på plads: Er myndigheds-

godkendelser, budget mv. på 

plads? Er vejret egnet til det 

arbejde vi skal lave?
2. Byggepladsen skal være 

på plads: Er der styr på ad-

gangsveje, sikkerhed, og kan 

vi arbejde der hvor vi skal ar-

bejde?
3. Forrige opgave skal væ-

re  færdig: Hvis opgaven er 

en del af proces skal opga-

ven først sætte i gang når for-

rige opgave er færdigmeldt 

De 3 første punkter i de 7 

strømme er mere eller min-

dre ude af virksomhedens 

egne hænder. Ikke desto 

mindre er det projektlede-

rens ansvar at afklare inden 

virksomheden 
sender 

mandskab ud til opgaven. 

Der er ingen grund til at spil-

de kostbar produktionstid, 

hvis ressourcerne kan bru-

ges til andet fakturerbart ar-

bejde. Det stiller selvfølgelig 

krav til projektlederen, at ta-

ge kontakt til total/hoved-

entreprenør eller kunde for 

at tage temperaturen f.eks. 1 

uge før virksomheden skal 

starte på pladsen og aftale 

nærmere. Alternativet er at 

stille på pladsen til aftalt tid 

og efterfølgende slås om 

hvem som skal betale for 

spildtiden. 4. Mandskab: Hvem skal 

virksomheden bruge på op-

gaven? Rigtige kvalifikatio-

ner og ledige til opgaven. 

Med den rette bemanding 

slipper man måske for alt for 

mange fejl og mangler, og 

opgaven kan laves indenfor 

tidsplanen5. Materialer: Sørg for at 

der bestilt materialer og at 

de er på arbejdspladsen når 

mandskabet står klar. Det er 

dyrt at have mandskab til at 

stå og vente på materialer

6. Materiel: På samme må-

de som materialerne skal 

materiel være på plads når 

mandskab og materialer er 

på plads. Af hensyn til ar-

bejdsmiljø, tidsplan og kva-

litet skal materiel være i tip-

top stand og egnet til opga-

ven
7. Information: Når alle de 

6 andre forhold til er på 

plads er det mindst ligeså 

vigtigt at mandskabet ved 

hvad de skal lave. Så sørg for 

at opdaterede tegninger og 

arbejdsbeskrivelser er på 

plads. Det er dumt, at ting 

skal laves om fordi mand-

skabet ikke er ordentligt in-

formeret.De 4 sidste punkter i de 7 

strømme er 100 pct. virk-

somhedens eget ansvar og 

der er 100 pct. kontrol. Der 

kan selvfølgelig ske fejl, men 

jo bedre planlægning, jo 

bedre mulighed for hurtig 

fejludbedring. 

Få seriøs rådgivning  – ring til Mette og Else 

Mette Goul Jensen
Salgskonsulent

Tlf: 40 47 56 45Else Christensen
Salgskonsulent

SommelierTlf: 24 98 75 94

Firmalogo på vinetiketten?
Bliv husket, så dine vingaver ikke

forsvinder i mængden…

Lad os give et uforpligtende forslag 

– Se mere på www.logoetiketten.dk

MesterTips
Planlægning sikrer bundlinjen

Eff ektiv drift af en håndværksvirksomhed handler mest om planlægning

Det handler om hvilket fokus man skal have i sin planlægning – er 

det opgaverne der er i centrum eller er det ressourcerne? 

De syv strømme

At der penge at tjene på planlægning og opfølgning er der ingen 

tvivl om. Mester Tidende og BASIT vil meget gerne have jeres 

erfaringer med planlægning. og ikke mindst vide om I har fået god 

hjælp fra ét eller fl ere IT-værktøjer.

Kom med dine gode erfaringer med planlægning og deltag i 

konkurrencen om at blive Danmarks mest IT-modne håndværks-

virksomhed. Smid en mail til red@mestertidende.dk eller tilmeld 

dig basit.dkHusk også at sætte kryds ved den 7. og 8. februar 2017. Her samler 

Dansk Byggeri i samarbejde med BASIT 25 af de bedste IT-leveran-

dører til byggebranchen. Kig forbi Teknologisk Institut i hhv. Taastrup 

og Aarhus og se hvordan du med IT-værktøjer kan planlægge dig til 

en bedre bundlinje.

Konkurrence og IT-messe

” Det gælder om at øge 
svendenes fakturérbar-

hed. En svend skal kunne 

fakturere de 7,4 timer pr. 

dag, som han får løn for

direktør Martin Profi t Jakobsen, BASIT

Annoncer i vores trykte mediepalette giver synlighed med stor 

effekt over for flest beslutningstagere i en specifik branche, da 

aviserne har flere læsere end andre fagmedier. Printannoncer har 

en langtidsvirkende effekt og har stor branding-værdi, så selvom 

der er sket en markant udvikling inden for online- annoncering, 

tror vi på, at printannoncerne vil udgøre en stor del af de samlede 

annonceringsbudgetter mange år endnu. Printannoncerne ligger 

også i den elektroniske iPaper og i PDF udgaven. Begge udgaver 

benyttes fra såvel PC’ere som fra tablets og er samtidig avislæ-

sernes avisarkiv. Vi arbejder hele tiden på at optimere oplaget, 

så vi rammer målgrupperne endny dybere og mere præcist, end 

andre medier kan tilbyde. Dette gør vi naturligvis for hele tiden at 

kunne tilbyde målrettede annonceringsmuligheder. Derudover 

arbejder vi ligeledes med stor fleksibilitet i formater; herunder 

også kreative formater for at øge muligheden for større opmærk-

somhed - tekst og billeder gør det ikke altid alene. Det er muligt 

at placere annoncen i forbindelse med relevant, redaktionelt 

indhold f.eks. i sektioner og temaer, der er med til at give din 

markedsføring øget troværdighed og sikre, at den bliver læst og 

ikke bare set.

Ram plet med din markedsføring

Print

Annoncetest

Vi hjælper med at få det bedste ud af din markedsføring. Det 

gør vi bl.a. ved at teste effekten af det annoncerede budskab, 

og demed får du dokumentation for, om annoncen virker efter 

hensigten.

Vær med og få optimeret dine annoncer, så du er sikker på, at du 

fremover får mest muligt ud af dine markedsføringskroner.

Indstik

Få dit trykte brochuremateriale distribueret med en af vores 

publikationer og ram modtagere og beslutningstagere i små 

og mellemstore virksomheder. Slip samtidig af med besværlig 

indsamling af data eller lad os samkøre din base med vores.

Et indstik giver høj synlighed til den læser, der åbner avisen, og 

det er muligt at segmentere i øst og vest samt pr. branche.

Sidst, men ikke mindst, sparer I omkostninger og ressourcer til 

håndtering, kuvertering og porto. 

Indtryk

Brug en af vores publikationer til at opnå markant synlighed med 

et indtryk. Dit budskab trykkes på det antal sider i fagbladet, der 

er behov for.

Indtrykket kommer i modsætning til indstik rundt til flere læsere 

indtil den rammer den, der har interessen og tage indtrykket ud 

og gemmer det. Et indtryk bliver læst op til 5 gange mere (baser-

et på oplag og læsertal).

Et indtryk kan også anvendes som editorial, hvor vi kan tilbyde 

at bistå med redaktionel og journalistisk erfaring og viden samt 

opsætning og produktion af jeres indtryk.

Herved sparer I omkostninger til kurvertering og porto, opnår 

store besparelser på tryk og slipper helt for alt det arbejde, der 

følger med at forestå selve håndteringen.

Advertorial

Du kan vælge at supplere din traditionelle markedsføring med en 

advertorial. 

Vi har dygtige tekstforfattere tilknyttet, der kan hjælpe med at 

udarbejde teksten og vi står samtidig for den grafiske opsætning, 

så du får et helt færdig produkt. www.mestertidende .dk
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Brug for Xtra plads?

Opbevaring og  

sikring af værktøj  

og materialer.

Første 
måned

kr.1,-*
*Ring og hør 

hvordan

Lej en container. Fra kr. 395,- 

pr. md. ekskl. moms og transport. 

Mail: container@boxit.dk

Ring 70 70 17 90 

www.boxit.dk

Udlejning

Reparation

Salg & Service

Mobile Højtryksanlæg

Generatorvej 17 · 2860 Søborg

Tlf.  70  20  70  15   

w w w. i n d u s t r i - s e r v i c e . d k

▶
▶

▶
▶
Aquila Triventek A/S · Industrivej 9 · 5580 Nørre Åby · Tlf. 70221292 · www.aquila-triventek.com

M o b i l e  h ø j t r y k s a n l æ g

Miljøvenlige anlæg fra 200bar 16 l/min. - 1200bar 30 l/min.

Dansk Industri Service A/S

KLAR TIL AT TAGE 

KAMPEN OP MOD 

BYGGESTØV?

www.sta
rmix.dk

PET TJEKKER MURERSVENDE

 

 DET KRÆVER EKSTRA SIKKERHEDSGODKENDELSE 

HVIS MAN SOM MURERSVENDENE FRA STENKLINT 

A/S SKAL ARBEJDE FOR PET    
SIDE 35

Lækkert værktøj

CARL RAS ER KLAR TIL 

HÅNDVÆRKERMESSE

Så er det ved at være tid til Håndvær-

kermesse i Brøndbyhallen

Side 8

Betteriteknologi

AVANCERET AKKU-

SYSTEM FRA FESTOOL

Festools nye batteriladesystem forkorter 

opladningstiden med op til 65 pct.

Side 16



Fokus og redaktionelt indhold
Mester Tidende har særlig fokus på de små og mellemstore hånd-

værker- og entreprenørvirksomheder. Avisen giver råd og tips, der 

giver håndværksmestrene mulighed for at drive deres virksomhed 

mere effektivt og rentabelt i forhold til såvel administration, med-

arbejdere og valg af byggematerialer samt -metoder. Herudover 

værktøjstests, info om erhvervsbiler m.v. 

Mester Tidendes primære funktion er som reminder og inspirator 

i forhold til daglig drift, kunder og samtale med kolleger. 

Målgruppe
Mester Tidendes primære læserskare, de små virksomheder, 

er stærkt orienterede mod nye regler og lovgivning, mens de 

største virksomheder generelt interesserer sig mere for ledelse 

og optimering. Ligesom så mange andre fagblade lever Mester 

Tidende i frokoststuen, på byggepladsen og i bilen og bliver hyp-

pigt anvendt som pause- og hyggelæsning. Især værktøjstest har 

en høj værdi for både mester og svend. Annoncerne fanger ofte 

mesterens blik – specielt dem med konkrete tilbud opfattes som 

interessante og relevante.

28.000 læsere 
– alle med interesse i de fagspecifikke brancher

En annonce i Mester Tidende rammer din målgruppe 
helt præcist. 

Vi målretter vores læsergruppe indenfor vores 8 faste 
indholdssider. 

Det gør, at dit brand/produkt bliver specifikt ekspone-
ret til de rette modtagere. Vores opdeling er

• Værktøjstest • Motor & Biler • IT - Mestertips
• Anlæg & Gartner • Entreprenør & Murer 
• Tømrer & Snedker • El & VVS • Maler & Renhold

TOTALOPLAG
1. halvår 2018: 23.692*

LÆSERTAL
Læsertal: 28.000**

ONLINE BESØGENDE
36.174 besøg/md.

NYHEDSBREVE
6.692 om dagen

* Printoplag og e-avis 

**Kilde: Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2018

Øvrige

Tema variable

Maler&Renhold

Anlægsentreprenører

Tømrer&Snedkere

El&VVS

Entreprenører&Murer

Øvrige

Tema variable

Maler&Renhold

Anlægsentreprenører

Tømrer&Snedkere

El&VVS

Entreprenører&Murer

Fordeling af modtagere af 
Mestertidende

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden

Geografisk fordeling af modtagere af Mestertidende

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden



Nr. Dato Dead-
line

Hovedavis: tema 1 Værktøjstest Motor/biler IT - mestertips Anlæg&gartner Entreprenør&murer Tømrer&Snedker El&VVS Maler & Renhold

Værktøjstest Motor 
- faste indholdssider

It og mestertips 
- faste indholdssider

Entreprenørmaskiner  
- faste indholdssider

Målgruppe: Alle mestre, betroede svende, 
byggecentre etc. 

Kloakmestre, TV-inspektion, 
NO-DIG, Brolæggere, samt 
den grønne sektor - Anlægs-
gartnere, kirkegårde etc.

Bygningsentreprenører, 
murere, smede, diamant-
entreprenører, nedbrydere 
etc.

Tømrer, taglæggere, 
gulvlæggere, glarmestre, 
isolatører etc.   

Elektrikere, VVS'ere, teknik-
entreprenører etc.

Maler, rengøring, facility 
management etc.

1 21.01 03.01 Øget oplag
18.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                    
22.000 læsere i segmentet

Malerkonference Nyborg                                                     
Øget oplag                                  
8.000 læsere i segmentet 

2 04.02 17.01 Byggeriets It-messe Øget oplag. Brolæggere 
og anlægsgartnere etc.                                 
7.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                    
22.000 læsere i segmentet

3 04.03 14.02 Øget oplag. Kloakmestre etc.                        
7.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                   
18.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                  
8.000 læsere i segmentet 

4 18.03 28.02 Årets håndværker Øget oplag. Kloakmestre etc.           
7.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                    
22.000 læsere i segmentet

VVS - øget oplag                                    
8.000 læsere i segmentet

5 01.04 14.03 Bygningsrenovering/                                   
Diamantskæring

Øget oplag. Brolæggere 
og anlægsgartnere etc.                                              
7.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                   
18.000 læsere i segmentet

El - øget oplag                      
8.000 læsere i segmentet 

Øget oplag                                  
8.000 læsere i segmentet 

6 29.04 10.04 Opfølgning på årets hånd-
værker  

Øget oplag. Kloakmestre etc. 
7.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                    
22.000 læsere i segmentet

VVS - øget oplag                                    
8.000 læsere i segmentet                
VVS messen                    

7 13.05 25.04 Miljøsanering: PCB, asbest, fugt 
og skimmelsvamp

Øget oplag. Brolæggere 
og anlægsgartnere etc.                                            
7.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                   
18.000 læsere i segmentet

El - øget oplag                      
8.000 læsere i segmentet 

Øget oplag                                    
8.000 læsere i segmentet                                   
Farveprisen                         

8 11.06 23.05 Arbejdsmiljø: Støv, værnemidler 
etc.

Udkommer på Rørcenterda-
ge. Øget oplag. Kloakmestre 
etc. 7.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                    
22.000 læsere i segmentet

VVS - øget oplag                                    
8.000 læsere i segmentet               
Opfølgning på VVS messen

SÆRAVIS MESSEAVIS 
RØRCENTERDAGE - MEDIEPARTNERE

9 12.08 25.07 Nedrivning Maskiner                                               
Øget oplag til hele 
anlægssektoren                                   
12.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                   
18.000 læsere i segmentet

El - øget oplag                       
8.000 læsere i segmentet 

Øget oplag                                  
8.000 læsere i segmentet 

10 26.08 08.08 Energirenovering og  
optimering

Udkommer på H&L 19                  
Øget oplag. Brolæggere 
og anlægsgartnere etc.                                            
7.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                    
22.000 læsere i segmentet

VVS - øget oplag                                    
8.000 læsere i segmentet

SÆRAVIS

11 09.09 22.08 Carl Ras messen Øget oplag. Kloakmestre etc.                                    
7.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                   
18.000 læsere i segmentet

El - øget oplag                                  
8.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                   
8.000 læsere i segmentet 

12 23.09 05.09 Bygningsrenovering Øget oplag. Brolæggere 
og anlægsgartnere etc.                                           
7.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                    
22.000 læsere i segmentet

VVS - øget oplag                                    
8.000 læsere i segmentet

13 07.10 19.09 Miljøsanering, PCB, asbest, fugt 
og skimmelsvamp

Øget oplag. Kloakmestre etc.                          
7.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                   
18.000 læsere i segmentet

El - øget oplag                                  
8.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                   
8.000 læsere i segmentet 

14 21.10 03.10 Indeklima, Radon etc. Øget oplag. Brolæggere 
og anlægsgartnere etc.                                
7.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                    
22.000 læsere i segmentet

VVS - øget oplag                                    
8.000 læsere i segmentet

15 11.11 24.10 Stiger, stilladser og arbejds-
platforme

Øget oplag                                   
18.000 læsere i segmentet

El - øget oplag                                  
8.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                  
8.000 læsere i segmentet 

16 02.12 14.11 JUL Øget oplag                                    
18.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                    
22.000 læsere i segmentet

ANNONCE-
TEST

Temaplan
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Nr. Dato Dead-
line

Hovedavis: tema 1 Værktøjstest Motor/biler IT - mestertips Anlæg&gartner Entreprenør&murer Tømrer&Snedker El&VVS Maler & Renhold

Værktøjstest Motor 
- faste indholdssider

It og mestertips 
- faste indholdssider

Entreprenørmaskiner  
- faste indholdssider

Målgruppe: Alle mestre, betroede svende, 
byggecentre etc. 

Kloakmestre, TV-inspektion, 
NO-DIG, Brolæggere, samt 
den grønne sektor - Anlægs-
gartnere, kirkegårde etc.

Bygningsentreprenører, 
murere, smede, diamant-
entreprenører, nedbrydere 
etc.

Tømrer, taglæggere, 
gulvlæggere, glarmestre, 
isolatører etc.   

Elektrikere, VVS'ere, teknik-
entreprenører etc.

Maler, rengøring, facility 
management etc.

1 21.01 03.01 Øget oplag
18.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                    
22.000 læsere i segmentet

Malerkonference Nyborg                                                     
Øget oplag                                  
8.000 læsere i segmentet 

2 04.02 17.01 Byggeriets It-messe Øget oplag. Brolæggere 
og anlægsgartnere etc.                                 
7.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                    
22.000 læsere i segmentet

3 04.03 14.02 Øget oplag. Kloakmestre etc.                        
7.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                   
18.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                  
8.000 læsere i segmentet 

4 18.03 28.02 Årets håndværker Øget oplag. Kloakmestre etc.           
7.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                    
22.000 læsere i segmentet

VVS - øget oplag                                    
8.000 læsere i segmentet

5 01.04 14.03 Bygningsrenovering/                                   
Diamantskæring

Øget oplag. Brolæggere 
og anlægsgartnere etc.                                              
7.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                   
18.000 læsere i segmentet

El - øget oplag                      
8.000 læsere i segmentet 

Øget oplag                                  
8.000 læsere i segmentet 

6 29.04 10.04 Opfølgning på årets hånd-
værker  

Øget oplag. Kloakmestre etc. 
7.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                    
22.000 læsere i segmentet

VVS - øget oplag                                    
8.000 læsere i segmentet                
VVS messen                    

7 13.05 25.04 Miljøsanering: PCB, asbest, fugt 
og skimmelsvamp

Øget oplag. Brolæggere 
og anlægsgartnere etc.                                            
7.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                   
18.000 læsere i segmentet

El - øget oplag                      
8.000 læsere i segmentet 

Øget oplag                                    
8.000 læsere i segmentet                                   
Farveprisen                         

8 11.06 23.05 Arbejdsmiljø: Støv, værnemidler 
etc.

Udkommer på Rørcenterda-
ge. Øget oplag. Kloakmestre 
etc. 7.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                    
22.000 læsere i segmentet

VVS - øget oplag                                    
8.000 læsere i segmentet               
Opfølgning på VVS messen

SÆRAVIS MESSEAVIS 
RØRCENTERDAGE - MEDIEPARTNERE

9 12.08 25.07 Nedrivning Maskiner                                               
Øget oplag til hele 
anlægssektoren                                   
12.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                   
18.000 læsere i segmentet

El - øget oplag                       
8.000 læsere i segmentet 

Øget oplag                                  
8.000 læsere i segmentet 

10 26.08 08.08 Energirenovering og  
optimering

Udkommer på H&L 19                  
Øget oplag. Brolæggere 
og anlægsgartnere etc.                                            
7.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                    
22.000 læsere i segmentet

VVS - øget oplag                                    
8.000 læsere i segmentet

SÆRAVIS

11 09.09 22.08 Carl Ras messen Øget oplag. Kloakmestre etc.                                    
7.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                   
18.000 læsere i segmentet

El - øget oplag                                  
8.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                   
8.000 læsere i segmentet 

12 23.09 05.09 Bygningsrenovering Øget oplag. Brolæggere 
og anlægsgartnere etc.                                           
7.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                    
22.000 læsere i segmentet

VVS - øget oplag                                    
8.000 læsere i segmentet

13 07.10 19.09 Miljøsanering, PCB, asbest, fugt 
og skimmelsvamp

Øget oplag. Kloakmestre etc.                          
7.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                   
18.000 læsere i segmentet

El - øget oplag                                  
8.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                   
8.000 læsere i segmentet 

14 21.10 03.10 Indeklima, Radon etc. Øget oplag. Brolæggere 
og anlægsgartnere etc.                                
7.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                    
22.000 læsere i segmentet

VVS - øget oplag                                    
8.000 læsere i segmentet

15 11.11 24.10 Stiger, stilladser og arbejds-
platforme

Øget oplag                                   
18.000 læsere i segmentet

El - øget oplag                                  
8.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                  
8.000 læsere i segmentet 

16 02.12 14.11 JUL Øget oplag                                    
18.000 læsere i segmentet

Øget oplag                                    
22.000 læsere i segmentet

Udsendes i øget oplag sammen med Licitationen samt e-avis til nyhedsbrevsmodtagere fra Mester Tidende, Licitationen og Building Supply

Udsendes i øget oplag sammen med Licitationen samt e-avis til nyhedsbrevsmodtagere fra Mester Tidende, Licitationen og Building Supply



Tekniske specifikationer & betingelser

Materiale sendes til: 

materiale@mestertidende.dk

Avisformat  Tabloid

Spaltehøjde  365 mm

1 spalte  41 mm

2 spalter  86 mm

3 spalter  131 mm

4 spalter  176 mm

5 spalter  221 mm

6 spalter  266 mm

1/1 side  266 x 360 mm

2 x 1/1 side (opslag)  546 x 360 mm

Papirkvalitet avis  49 gram

Antal spalter  6

Trykteknik  Avisrotation

Raster  40 linier

Til kant  Ej muligt

LAYOUT-FIL:

Indesign til Mac eller PC.

PDF:

PDF-fil produceret med Acrobat Distiller indehold-

ende alle skrifter, billeder, grafik og farver defineret 

som CMYK. (Jobindstilling til Acrobat Distiller kan 

rekvireres). I øvrigt henvises til Branchestandard for 

digitalt annoncemateriale aftalt mellem DRRB, DFF 

og DDPFF. Diverse beskrivelser, indstillings- 

filer mv. kan hentes på www.kankanikke.dk.

BILLEDER/GRAFIK:

Farve: Alle Photoshop-formater og i mindst 200 dpi.

S/H: Alle Photoshop-formater og i mindst 200 dpi.

Stregtegning: TIFF, EPS i mindst 600 dpi.

Funktionen „overprint“ må ikke benyttes.

FARVER:

CMYK-defineret 

(RGB og Pantone separerer vi til CMYK).

KONTROLPRINT:

Der skal vedlægges prøvetryk, farveprint.

KOMPRIMERING:

Stuffit, Zip.

ANDET FORMAT:

Ring endelig til os, så vi i fællesskab kan finde den helt 

rigtige løsning til jer.

Materialegodtgørelse efter aftale, dog max. 5%.

FARVEANNONCER:

Ved trykning af farveannoncer påtager bladet sig 

intet ansvar for eventuelle mindre afvigelser fra 

originalmaterialets farver.  

Bladet forbeholder sig ret til at afvise reklamationer 

over annoncer, hvor materialet på forhånd er påtalt 

som mindre egnet til reproduktion, eller hvor 

indleveringsfristen er overskredet. 

ØVRIGE FORHOLD:

Der henvises til vores handelsbetingelser  

på www.nordiskemedier.dk eller mail fra din kon-

sulent.

Modtager bladet ikke fuldt færdigt annoncemateriale, 

faktureres færdiggørelsen af materiale med 50 øre 

pr. mm.

Annullering og datoændringer skal ske skriftligt 

senest 14 dage før udgivelsesdato.

Såfremt ændringer i indrykningsplanen bevirker, at 

betingelserne for opnåede rabatter ikke er til stede, 

vil den uretmæssige udbetalte rabat blive efter- 

debiteret.

Materiale

Godtgørelse

Annulleringsbetingelser

Repro

Formater

Reklamationer

Specifikationer



Formater og priser

Priser andre formater

Kreative annonceformater

Farvetillæg

Tillæg

Indstik

Rabatter

Abonnement

Formater

Udvalgte formater

Annonce-mm: Hovedavis   Kr. 22

Annonce-mm: Fagsektioner Kr.  16

Annonce-mm: Hovedavis   Kr. 26

Annonce-mm: Fagsektioner Kr.  212

1/1 SIDE 4 Farver

Hovedavis Kr. 29.950

Fagsektioner Kr. 22.950

Bagside Kr.  34.950

B: 266 mm
H: 365 mm

DOBBELTSIDE 4 Farver

Hovedavis Kr. 49.850

Fagsektioner Kr. 39.850

B: 546 mm  x H: 365 mm 

ANDRE FORMATER 4 Farver

BLOK 86 x 100 

Hovedavis Kr. 6.150

Fagsektioner Kr. 4.650

ANDRE FORMATER 4 Farver

INDTRYK I HOVEDAVIS

4 SIDER Kr. 79.850

8 SIDER Kr. 99.850

12 SIDER Kr. 119.850

INDTRYK I FAGSEKTIONER

4 SIDER Kr. 69.850

8 SIDER Kr. 89.850

12 SIDER Kr. 99.850

PRISEKSEMPEL PÅ INDSTIK:

Ca. 18.000 stk. op til 25 gram, koster 49.500 kr. 

Dvs. 2,75 kr. pr. stk.

1/2 SIDE HØJFORMAT 4 Farver

1/2 SIDE TVÆRFORMAT 4 Farver

Hovedavis Kr. 19.450

Fagsektioner Kr. 15.450

B: 266 mm
H: 180 mm

B
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1/4 SIDE HØJFORMAT 4 Farver

1/4 SIDE TVÆRFORMAT 4 Farver

Hovedavis Kr. 10.950

Fagsektioner Kr. 9.250

B: 266 mm
H: 90 mm B
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<300 mm.: Pr. mm.  Kr.  10

>300 mm. 4 farver  Kr.  3.000

Et godt supplement til din markedsføring.  

Ring og få et godt tilbud.

Se: www.mestertidende.dk

Ønsker du at bestille flere annoncer, er du velkommen 

til at kontakte os for en god aftale. Venligst se kontakt-

information på bagsiden.

Særplacering :

Side 3   20%

Side 5   15%

Alle priser er ex. moms.

Avisformat  Tabloid

Spaltehøjde  365 mm

1 spalte  41 mm

2 spalter  86 mm

3 spalter  131 mm

4 spalter  176 mm

5 spalter  221 mm

6 spalter  266 mm

1/1 side  266 x 360 mm

2 x 1/1 side (opslag)  546 x 360 mm

Papirkvalitet avis  49 gram

Antal spalter  6

Trykteknik  Avisrotation

Raster  40 linier

Til kant  Ej muligt

FORSIDE

86 x 80  Kr. 9.950

176 x 80  Kr. 15.450

41 x 110 Kr.  8.150

41 x 75  Kr. 7.150

63 x 50 Kr.  7.150

Formater er materialeformater, der skaleres lidt ned til avismagasin formatet. Alle priser er ex. moms 
og miljøtillæg (0,10 kr/mm), medmindre andet er angivet. Der tages forbehold for trykfejl og prisregulering.



Tlf. +45 44 85 88 99

Mail, redaktion red@mestertidende.dk

Mail, salg salg@mestertidende.dk

Mail, abonnement abonnement@mestertidende.dk

Web. www.mestertidende.dk

Vores medier og branchenetværk omfatter 

Licitationen – Byggeriets Dagblad

Jern & Maskinindustrien

Søfart

MesterTidende 

Motor-magasinet

Transportmagasinet

Magasinet Pleje

Leder IDAG.dk

Building Supply

Metal Supply

Food Supply

Wood Supply 

Electronic Supply

Energy Supply

RetailNews

Food Supply Magazine

Plastforum

 Mimersgade 47, 5.
 DK-2200 København N

 Telefon: +45 44 85 88 99
info@nordiskemedier.dk
www.nordiskemedier.dk


