Tag kontakt til os…
Hvis du synes, at det, der sker hos jer lige nu, lever op til kriterierne så kontakt straks redaktørerne
og fortæl lidt om det på:
redaktionen@metal-supply.dk
redaktionen@jernindustri.dk

METAL- OG
PLASTINDUSTRIEN

redaktionen@plastforum.dk
redaktionen@building-supply.dk
redaktionen@building-supply.dk
redaktionen@licitationen.dk
redaktionen@licitationen.dk
redaktionen@mestertidende.dk
redaktionen@mestertidende.dk

BYGGEINDUSTRIEN

KOMMUNEFOKUS

redaktionen@kommunefokus.dk

FØDEVAREINDUSTRIEN

redaktionen@food-supply.dk

TRÆ- OG
MØBELINDUSTRIEN

redaktionen@wood-supply.dk

ENERGISEKTOREN

redaktionen@energy-supply.dk

ELEKTRONIKINDUSTRIEN

redaktionen@electronic-supply.dk

DETAILHANDLEN

RetailNews

redaktionen@retailnews.dk

PLEJESEKTOREN

redaktionen@magasinetpleje.dk

TRANSPORTBRANCHEN

redaktionen@transportmagasinet.dk

LEDELSE

SØFART

Langagervej 1, 9220 Aalborg Ø, Tlf. 7228 6970, www.nordiskemedier.dk

HAR DU
EN NYHED?

redaktionen@motormagasinet.dk
redaktionen@idag.dk

redaktionen@soefart.dk

Det skriver vi om hos Nordiske Medier
Nordiske Medier er Nordens største virksomhed inden for fagmedier. Vores fagmedier dækker nordisk erhvervsliv med konstruktive, troværdige og uafhængige
nyheder.

•

Vi skriver om alle led i værdikæden i branchen. Dvs. konkurrenter, kunder, leverandører mv.

•

Vi formidler også de nyheder, der sjældent når de andre medier.

Det betyder, at vi er interesserede i at høre om, hvad der sker i din virksomhed og få
dine nyheder med i nyhedsbrevet.

Hvad betragter vi som en god nyhed?

Vores nyhedskriterier

Vi vil med andre ord gerne høre f.eks., hvis I:

For at sikre, at indholdet er relevant for branchen og dig som læser, er det udvalgt efter en
række nyhedskriterier, som skal sikre, at nyheden har egenskaber, der gør den velegnet.
Disse kriterier kan fungere som vejledende regler, der kan gøre det lettere for dig at identificere en nyhed og dermed få den udbredt til nyhedsbrevets øvrige læsere.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vores primære nyhedskriterier er:

•
•
•

væsentlighed
aktualitet
det specielle

udvider produktionen og faciliteterne
bygger nyt eller laver andre større ændringer
har fået store eller spændende ordrer
har nye større maskiner på vej
har taget nye forretningsområder ind
har indgået større samarbejdsaftaler
fejrer jubilæum eller holder åbent hus
har ansat nye folk på ledende stillinger eller mange nye ansatte
er ved at oprette nye virksomheder, datterselskaber, afdelinger, joint ventures o.l.
kan fortælle om, hvordan det går på hjemmemarkedet eller med eksporten
har nye regnskabstal

Det betyder også, at

Og husk

Redaktionen forbeholder sig retten til at sige nej til at bringe en nyhed, hvis vi
vurderer, at den ikke er relevant for læserne, eller den falder uden for den
redaktionelle linje.

Kommer jeres nyhed ikke med i nyhedsbrevet, har I som medlemmer på en eller
flere af Nordiske Mediers brancheportaler altid mulighed for at indrykke nyheder via
jeres virksomhedsprofil under sektionen ”nyt fra medlemmer”. Vi giver gerne råd og
vejledning.

Vores Medier

Events

Nyhedsbreve

Fagblade

Vi udgiver over

Vi afholder over

Vi udsender dagligt ca.

Vores printmedier når ud til ca.

54

B2B-titler, der favner print
publikationer, websites og
målrettede nyhedsbreve

55

Brancherettede events årligt

557.877 450.105
målrettede nyhedsbreve inden
for de brancher, vi dækker

læsere

