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Dagens Byggeri

Dagens Byggeri
- en del af Byggefakta A/S
Siden 1986 har Byggefakta A/S leveret projektinformation til byggeriets aktører og i dag er vi markedets absolut
førende leverandør af information om byggeprojekter. Vi
er specialister i at formidle netop denne information og
dækker en række væsentlige brancheområder til særligt
B2B-markedet. Gennem vores medie, Dagens Byggeri,
leverer vi faglig viden om bygge- og anlægsbranchen.
Vi arbejder dagligt med digital udvikling og transformation, hvor de nyeste funktionaliteter og teknologier implementeres løbende på alle medier.
Vores formidling foregår naturligvis på alle online platforme og sociale medier.

Det redaktionelle indhold kendetegnes ved troværdighed
og faglighed og med en løbende nyhedsdækning - alle
ugens dage, sikrer vi vores mange læsere et dagligt overblik over de væsentligste begivenheder, faglige tendenser,
nyheder og seneste viden. Indholdet er gratis tilgængeligt
såvel som i abonnement.
Vi skaber løbende merværdi for vores annoncører med
mange forskellige markedsføringsløsninger og kombinationsmuligheder og det er uanset, om det er til hele eller
udvalgte målgrupper.
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Kontakt

Dagens Byggeri
- en del af Byggefakta A/S
Carl Jacobsens Vej 16, 1. sal
2500 Valby
Tlf: +45 4445 6000

Fakta
Dagens Byggeri
Målgrupper
Platforme

Online

Indhold

Åbningstider

Man - tor:
Fredag:

Redaktion

08.30 - 16.30
08.30 - 15.00

Redaktion@dagensbyggeri.dk

Annoncer

DagensByggeri@byggefakta.dk

Web

DagensByggeri@byggefakta.dk
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Fakta

Dagens Byggeri
Dagens Byggeri formidler nyheder og faglig inspiration om byggeog anlægsbranchen — nationalt og internationalt i tekst, billeder og
video.
Dagens Byggeri har en bred målgruppe — primært beslutningstagere og mellemledere. Eksempelvis arkitekter, ingeniører, konstruktører, entreprenører, leverandører, håndværkere og organisationer.
Dagens Byggeri er på forkant og bringer nyheder, analyser, portrætter og reportager især om nye tendenser inden for klimatilpasning,
miljø, bæredygtighed, teknologi, projektudvikling, udbud, økonomi,
byggeri og lovgivning. Der er også fokus på arbejdsmarkedet, statistik, kriminalstof, arbejdsmiljø, uddannelse, ledelse, navnenyt med
mere af relevans for de professionelle aktører.

FAKTA
Online
Besøg pr. måned:
100.000
Sidevisninger pr. måned:
160.000
Gennemsnitlig besøgstid:
2 min.
Antal følgere på sociale medier: 18.000
Antal modtagere nyhedsbreve: 17.000
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Fakta

Målgrupper
•
•
•
•
•

Håndværkere
Arkitekter
Ingeniører
Byggefirmaer
Entreprenører

•
•
•
•
•

Leverandører og producenter til branchen
Brancheorganisationer
Boligselskaber
Kommuner og regioner
Anlægsbranchen

Total dækning af attraktive målgrupper inden for bygge- og anlægsbranchen

Fakta

Platforme
Online

Dagensbyggeri.dk er først med nyheder og baggrundsviden fra den
samlede bygge- og anlægsbranche.
• 70.000 unikke brugere pr. måned
• 100.000 besøg pr. måned
• 160,000 sidevisninger pr. måned
• 2 minutter i gennemsnit på sitet
Og websitet er responsivt, så det kan tilgås fra enhver mobilenhed.

Mobil og tablet

Dagens Byggeri samler alle nyheder i en brugervenlig mobilapp til
både iOS og Android. Hent gratis i App Store eller
Google Play.
• 50.000 besøgende pr. måned
• 82.000 sidevisninger pr. måned
• 2 minutter i gennemsnit på appen

Nyhedsbreve

Dagens Byggeri udsender alle hverdage et nyhedsbrev, som sikrer
et samlet overblik over de seneste nyheder, viden og inspiration om
branchen.
Nyhedsbrevet har flere end 17.000 modtagere.

Sociale medier

• Flere end 6.000 følgere på Facebook
• Flere end 12.000 følgere på LinkedIn
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Fakta

Online
Interscroller & Videospot
Bannerformater
Placering
Onlinebrochurer
Fokus-pakke
Fokus oversigt
Geosegmentering

Indhold
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Online

Nyhed: Interscroller
Interscroller er et nyt responsivt bannerformat, som garanterer
maksimal synlighed på alle platforme.
Interscroller inkluderer også mobil banner og medium retangel
banner i samme periode.
Prisen indeholder produktion af alle tre bannerformater. Der
tages forbehold for kampagnetyper og indhold. Begrænset antal
pladser.
Se placering på side 11
5 Interscroller +

6 Mobil +

3 Medium rektangel

Ring og hør mere på: 4445 6000

Safe zone

Safe zone er det areal som
altid vil være synligt uanset
om det er på tablet eller
mobil.

Nyhed: Videospot
Videospot indgår som et naturligt element i det redaktionelle
indhold. Placeringerne er meget fremtrædende, hvorfor opmærksomheden og konverteringsraten er langt større.

▶

Videospot giver en langt bedre brugerinvolvering og fastholdelsesgrad. Varigheden er maksimalt 20 sekunder.
10.000 visninger

kr. 6.195

Se Videospot-placering på side 11

Videospot-placering
Ring og hør mere på: 4445 6000

Online
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Online

Bannerformater: Dagens Byggeri
1 Megaboard

Bredde
930 pixels
Højde
180 pixels
Format
jpeg, .gif, HTML5
Placering i top og bund af alle sider
Størrelse
maks. 80 kb
Periode
7 dage
Pris pr. uge
kr 3.095,-

3 Medium rektangel

Bredde
300 pixels
Højde
250 pixels
Format
.jpeg, .gif, HTML5
Placering
øverste højre hjørne på

forsiden og undersider
Størrelse
maks. 80 kb
Periode
7 dage
Pris pr. uge
kr. 2.295,-

6 Mobil

Bredde
Højde
Format
Størrelse
Periode
Pris pr. uge
Ad-on til banner

600 pixels
500 pixels
.gif, .jpeg
maks. 160 kb.
7 dage
Kr. 2.495,Kr. 995,-

Produktion
.jpeg, .gif, HTML5
Efterfølgende rettelser
Megaboard expandable banner

1A Megaboard expandable

Bredde
930 pixels
Højde
180/600 pixels
FormatHTML5
Placering
i top af alle sider
Størrelse
maks. 160 kb
Periode
7 dage
Pris pr. uge
kr 4.995,-

4 Gigaboard

Bredde
Højde
Format
Placering
Størrelse
Periode
Pris pr. uge

930 pixels
600 pixels
.jpeg, .gif, HTML5
forsiden under artikler
maks. 160 kb
7 dage
kr. 4.495,-

7 Nyhedsbrev

Bredde
Højde
Format
Størrelse
Periode
Pris pr. uge

600 pixels
285 pixels
.gif, .jpeg
maks. 160 kb.
7 dage
Kr. 4.095,-

2 Skyskraber

Bredde
Højde
Format
Placering
Størrelse
Periode
Pris pr. uge

160 pixels
600 pixels
.jpeg, .gif, HTML5
højre + venstre side
maks. 80 kb
7 dage
kr 2.995,-

5 Interscroller

Bredde
1920/1024 pixels
Højde
1080/1024 pixels
Format
.jpeg, .gif, HTML5
Placering.forside
Størrelse
180 kb
Periode
7 dage
Pris pr. uge
kr. 6.195,Se specifikationer på side 8

8 Videospot

Vises sammen med alle artikler.
Se specifikationer på side 8

Få banneret placeret på alle tre enheder — der skal bruges to bannere.

Pr. banner
fra kr. 995,fra kr. 499,fra kr. 1.990,-

Rabat

På bannerannoncering ydes omsætningsbestemt rabat.
Ring og forhør nærmere.
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Online

Placering
Desktop

Mobil

Nyhedsbrev

1
1A

2

2

Artikel Artikel

3

8

E-avis

Artikel

Artikel

Artikel
Artikel

6

5

Artikel

7
2

2

3

5

4
Sponsoreret
indhold.
Se side 18
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Online

Onlinebrochurer
Onlinebrochurer er en fast sektion på forsiden af
dagensbyggeri.dk
Du kan købe spalteplads til dit logo, firmanavn og
brochure eller tilbudsavis.

Onlinebrochurer
Periode
Pris pr. mdr

1 md. (betaling kvartalvis)
Kr. 500-

Få virksomhedens brochure på forsiden af Dagensbyggeri.dk
Ring og hør mere på: 4445 6000
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Online

BANNER

ARTIKEL
BANNER

BANNER

ARTIKEL

BANNER

ONLINE
BROCHURER
ARTIKEL

TILMELD
NYHEDSBREV

E-AVIS
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Online

Fokus-pakke
Stor pakke

Sponseret artikel på forsiden af dagensbyggeri.dk
Artikel opsætning
Placeringer i vores artikel-arkiv i 5 år
Giga banner på hjemmesiden
Artikel i nyhedsbrevet
Artikel med på Facebook + LinkedIn
Online-brochure

Lille pakke

Giga-banner på forsiden af dagensbyggeri.dk
Mobil-banner
Online-brochure på forsiden af dagensbyggeri.dk
		
Pris fra

Unik placering på dagensbyggeri.dk

3 uger

3 uger
1 udsendelser
1 opslag
3 uger

3 uger
3 uger
3 uger
9.995,- kr.

15

Online

Fokus oversigt
Dato

Temaplan

Fokus

11. januar 2021

Uge 2-4

Erhvervsbiler

1. februar 2021

Uge 5-7

Værktøj og arbejdstøj

22. februar 2021

Uge 8-10

Opvarmning og energi

15. marts 2021

Uge 11-13

Byggematerialer

5. april 2021

Uge 14-16

Beton

26. april 2021

Uge 17-19

Gulv, væg og loft

17. maj 2021

Uge 20-23

Isolering og energirenovering

14. juni 2021

Uge 24-27

Indeklima og ventilation

6. september 2021

Uge 36-39

Tag og facade

4. oktober 2021

Uge 40-43

Akustik og belysning

1. november 2021

Uge 44-47

Bæredygtighed og cirkulær økonomi

29. november 2021

Uge 48-51

Træbyggeri og grønt byggeri

Vi hjælper dig godt igang - ring og hør mere på: 4445 6000
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Online

1
Nordjylland

Geosegmentering

2
Midtjylland

4
Sjælland

3

Syddanmark

Banner: Geosegmenteret
1. Megaboard
Bredde
Højde
Format
Placering

Størrelse

2. Skyskraber
930 pixels
180 pixels
.jpeg, .gif, HTML5
i top og bund
af alle sider
maks. 80 kb

Pris pr. uge, en region
kr. 1.995,Pris pr. uge, to regioner kr. 2.695,Pris pr. uge, tre regioner kr. 2.995,-

Bredde
Højde
Format
Placering

Størrelse

3. Medium rektangel
160 pixels
600 pixels
.jpeg, .gif, HTML5
højre eller venstre
side af alle sider
maks. 80 kb

Pris pr. uge, en region
kr. 1.795,Pris pr. uge, to regioner kr. 2.495,Pris pr. uge, tre regioner kr. 2.795,-

Prisen ved køb af to og tre regioner forudsætter levering
af samme bannermateriale til de valgte regioner

Bredde
Højde
Format
Placering

Størrelse

300 pixels
250 pixels
.jpeg, .gif, HTML5
øverste højre hjørne på
forsiden og undersider
maks. 80 kb

Pris pr. uge, en region
kr. 1.295,Pris pr. uge, to regioner kr. 1.995,Pris pr. uge, tre regioner kr. 2.195,-
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Fakta

Online

Indhold
Sponsoreret indhold
Placering
Medieoplysninger
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Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold
Web og print

Vi skriver historien

Du skriver historien

Vi udsættes hver dag for et bombardement af blandt andet budskaber,
kampagner, tilbud, nyheder, og det
er svært at fange opmærksomheden. Det er muligt med sponsoreret
indhold.

Forside
tre uger
Nyhedsbrev én udsendelse (tirsdag)
Arkiv
fem år

Sponsoreret indhold er den gode historie om virksomheden, nyheder eller
generelle produktinformationer, fortalt
og skrevet som enhver anden artikel
og suppleret med fotos og video.

Placeringer
1. placering første uge
2. placering anden uge
3. placering tredje uge

Placeringer
1. placering første uge
2. placering anden uge
3. placering tredje uge

Ligeledes indgår kampagnen i vores
nyhedsmail en gang, første mandag
efter opstart.

Ligeledes indgår kampagnen i vores
nyhedsmail en gang, første mandag
efter opstart.

Kampagnen er synlig på forsiden i tre
uger med tre forskellige placeringer,
hvorefter den gemmes i arkiv, hvor
den senere kan fremsøges i fem år.
Ligeledes indgår kampagnen i vores
nyhedsmail en gang, første mandag
efter opstart.

Priser
Web

Kr. 13.995,-

Forside
tre uger
Nyhedsbrevén udsendelse (mandag)
Arkiv
fem år
Priser
Web

Kr. 8.995,-

Info:
 3 produktionstimer
 Interview pr. telefon
 Tager selv foto

Du kan selv levere indholdet, men vi
hjælper også gerne fra ide til færdigt
produkt.
Se side 21.

Retningslinjer

Materialet skal være os i hænde
senest fem hverdage før kampagnestart og publicering.
Teksten skal være mellem 200 og 500
ord og fremsendes i et docx-format.

Der skal medsendes minimum et
foto eller video. Billederne skal sendes i særskilt jpg-format, i en opløsning på 1920 x 1080 pixels, og de må
ikke være opskalerede. Ønskes der
en bestemt rækkefølge, skal de være
nummererede. Vi hæfter ikke for
eventuelle rettigheder.

Indholdet skal overholde gældende lovgivning, og vi forbeholder os
retten til at afvise indhold, fotos og
videomateriale.
Eventuelle nødvendige tilretninger
faktureres efter gældende timepris.
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Sponsoreret indhold

Banner

Artikel

Artikel

Artikel

1

E-avis

Artikel

2

Erhvervsbiler

BANNER

ARTIKEL

3L

ARTIKEL

ARTIKEL

Partners

Inklusive nyhedsbrev
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Info

Medieoplysninger
Udgiver

Byggefakta A/S
Carl Jacobsens Vej 16, 1 · 2500 Valby
CVR: 30697812 - info@byggefakta.dk
Tlf: +45 4445 6000
Ansvarshavende:
Michael Rughede
Tlf: 4445 6000
miru@byggefakta.dk
Dagensbyggeri.dk

Tekniske specifikationer

Online
Færdigt banner til website skal
leveres som HTML5, .jpg- eller .gif-fil.
Banneret må maks. fylde 80 kb. Mobilbanner, gigaboardbanner og megaboard expandable banner må maks.
fylde 160 kb. Banneret skal indeholde
click-tag. Tekster til opsætning af
banner skal leveres i .docx-format.
Billeder skal være minimum 80 DPI i
formaterne .jpg, .tiff eller .eps. Logo
og grafik leveres som vektorgrafik.

tydeligt fremgå, hvilket medie materialet er til samt dato for indrykning/
kampagnestart og evt. landingpage
(hvor annonce eller banner skal linke
til). Materiale til produktion af banner
skal være os i hænde senest fem
dage før kampagnestart.
Betalingsbetingelser
Netto 14 dage. Herefter beregnes
8,05% i rente per år samt evt. rykkergebyr.
Gebyr
Der pålægges et fakturagebyr på kr.
39,00 ekskl. moms per faktura.
Annullering af ordre
Annulleres ordren efter annoncedeadline faktureres der 50% af annoncens pris.

Annonce- og bannermateriale
Uploades via fremsendte link eller
sendes til følgende e-mail adresse
DagensByggeri@byggefakta.dk
senest til den angivne deadline.
Ved fremsendelse på mail, skal det

Almindelige bestemmelser
Dagens Byggeri er ikke ansvarlig for
fejl i annoncer, som er indrykket i
overensstemmelse med kundens angivelser eller ønsker. Dagens Byggeri
er ikke ansvarlig for materiale modtaget fra andre medier, eller annoncer,
der har været i korrektur hos kunden.
Dagens Byggeri forbeholder sig ret
til på et hvilket som helst tidspunkt
at afvise annoncer, der strider mod

Kontakt

Åbningstider

Dagens Byggeri
- en del af Byggefakta A/S
Carl Jacobsens Vej 16, 1. sal
2500 Valby
Tlf: +45 4445 6000

Man - tor:
Fredag:

Redaktion

08.30 - 16.30
08.30 - 15.00

Redaktion@dagensbyggeri.dk

bladets interesser eller mod lov og
ærbarhed.
Aftalte annoncepriser kan forhøjes
med stigningen i portotakster, der
træder i kraft efter aftale om indrykning af annonce og som fra Bladkompagniet eller anden distributør er
meddelt Dagens Byggeri med mindre
end 2 måneders varsel. Konstateres
udefrakommende prisstigninger på
over 10%, er Dagens Byggeri berettiget til at forhøje annonceprisen, såfremt dette varsles med en måneds
varsel. Ved varslede prisforhøjelser
på baggrund af denne bestemmelse er kunden dog berettiget til med
et varsel på 1 uge at meddele, at
annonceaftalen fremadrettet bringes
til ophør.
Der tages forbehold for trykfejl samt
prisstigninger.

Annoncer

DagensByggeri@byggefakta.dk

Web

DagensByggeri@byggefakta.dk
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