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Nyt magasin om Plastindustrien

Nyt magasin om den
danske plastindustri
Magasinet PLAST er et nyt uafhængigt medie, der udgives fire gange om året – gratis i
4.500 eksemplarer.
Magasinet sendes direkte til alle beslutningstagere og aktører i og omkring den
danske plastbranche.
Magasinet PLAST vil gå tæt på livet i de danske plastvirksomheder, tæt på de fagfolk
det hele handler om, både i produktionen og på direktionsgangene.
”Vi tager temperaturen på plastbranchen, beskriver de nyeste løsninger og tendenser
og kigger ind i industriens fremtid, Vi går i dybden med produktionen og de tekniske
temaer, men vi kigger også i et bredt perspektiv på felter som plast og design, plast og
miljø, plast i byggeriet, genanvendelse og uddannelse. Vi glæder os til at følge plastbranchen helt tæt på”, siger Anne Kraufeldt, redaktør på Magasinet Plast.
Magasinet Plast bakkes op af Brancheorganisationen Plastindustrien der i hvert magasin vil være afsender på otte sider blandt andet med politiske indspark, omtale af
organisationens arrangementer og portrætter af medlemsvirksomheder.
Vi ser frem til at præsentere et magasin, der zoomer helt ind på plastindustrien igennem reportager, nyheder, indblik i nye trends.

Udgivelsesplan 2019
Magasinet PLAST nr. 1: Udgivelse 1. februar
Magasinet PLAST nr. 2: Udgivelse 24. april
Magasinet PLAST nr. 3: Udgivelse 13. september
Magasinet PLAST nr. 4: Udgivelse 8. november
I hvert magasin går vi redaktionelt helt i dybden med bl.a. design, bioplast/miljø,
3D-print, automation m.m.

Ram plet med din markedsføring
Med en annonce i Magasinet Plast kommer dit budskab direkte ud til relevante beslutningstagere og aktører i den danske plastindustri. Magasinet Plast distribueres hver
gang i ca. 4500 eksemplarer til alle medlemmer af Plastindustrien og generelt til alle
beslutningstagere, interessenter og aktører i og omkring den danske plastindustri.

Priser og formater:
1/1 side
1/2 side
1/4 side

266*360 mm kr. 21.000,- kr.
266*180 mm kr. 15.750,- kr.
131*180 mm kr. 10.500,- kr.

Hvis du er med i alle 4 udgaver 52.500,Hvis du er med i alle 4 udgaver 42.000,Hvis du er med i alle 4 udgaver 31.500,-

Bagsiden & side 3, sælges kun samlet til alle 4 udgivelser til: 63.000,NB – Hvis du vil være helt sikker på at modtage dit eget personlige eksemplar af
Magasinet Plast, kan det bestilles gratis på nordiskemedier.dk/magasinet-plast eller
plast@nordiskemedier.dk

