MØDE & EVENTMAGASINET
Møde & Eventmagasinet er møde- og eventbranches
talerør. Magasinets fornemmeste opgave er at informere
og inspirere møde- og eventplanlæggere med gode idéer, de
nyeste trends om møde- og eventplanlægning samt bringe
nyheder, invitationer og navnestof fra leverandører i mødeog eventbranchen.
Møde & Eventmagasinet udkommer 4 gange årligt i lækkert
“livsstil-format” med fast ryg. Magasinet sendes til ca. 10.000
navngivne møde- og eventplanlæggere i Danmark samt
ca. 1.000 leverandører til møde- og eventbranchen.

Udkommer

også som

E-PAPER

#1

#2
UGE 18:
3.-7. maj

UGE 34:
23.-27. august

UGE 44:
1.-5. november

TEMA:
Game Changer
New Normal, omstillingsparathed, adfærd, first
movers, corona blues

TEMA:
Nordic Meetings
& Events
EXPO 2021

TEMA:
Jul
Julefrokost,
julegaver, julemusik
transport m.m.

TEMA:
Planlæg 2022
Jeres kampagner,
nyheder, tiltag,
værdier m.m.

FOKUS:
Outdoor
Langt ude på landet,
helt ude i skoven

FOKUS:
Sommer
i Danmark

FOKUS:
Bæredygtighed
Vis jeres miljøvenlige
tiltag og CSR strategi

FOKUS:
Krystalkuglen
(TBD)

ANNONCEDEADLINE:
5. februar

ANNONCEDEADLINE:
9. april

ANNONCEDEADLINE:
2. juli

ANNONCEDEADLINE:
8. oktober

UGE 9:
1.-5. marts

#3

#4

LÆSERANALYSE

74%

læser magasinet for
at holde sig orienteret om møde- og
konferencestederne

71%

læser magasinet for
at blive inspireret
til nye møde- og
eventmuligheder

54%

besøger på baggrund
af annoncen, annoncørens hjemmeside

26%

gemmer magasinet
indtil det næste
magasin kommer

22%

gemmer det i min.
6 mdr.

16%

har kontaktet
annoncøren

MØDE &

EVENT
MAGASINET

ANNONCEPRISER

1/1 SIDE
225 X 297 mm

1/2 SIDE

112 X 297 mm (højformat)
225 x 148 mm (tværformat)

kr. 12.500

PRIS

kr. 8.000

PRIS

1/4 SIDE
112 X 148 mm

kr. 5.000

PRIS

Brug for
GRAFISK
HJÆLP?
Vi hjælper gerne med
grafisk opsætning
af dine annoncer.
Vælg layout blandt
vores annonceskabeloner. Du leverer
færdig tekst samt
billeder og logo i

2 udgivelser:
kr. 10.000

2 udgivelser:
kr. 6.000

2 udgivelser:
kr. 4.000

høj opløsning. Vores

3 udgivelser:
kr. 9.000

3 udgivelser:
kr. 5.500

3 udgivelser:
kr. 3.500

der til godkendelse.

4 udgivelser:
kr. 8.000

4 udgivelser:
kr. 5.000

4 udgivelser:
kr. 3.000

grafiker layouter din
annonce og fremsenAnnoncepriser er de
samme som angivet
til højre.

Pris pr. opsætning:

1/4 side kr. 500
1/2 side kr. 500
1/1 side kr. 700

Annoncemateriale: Ved annoncer til kant tillægges 3 mm. til beskæring. Der må ikke være placeret
tekst mindre end 12 mm. fra kant. Annoncer leveres som højtopløst PDF-fil i minimum 300 dpi.
Alle priser er pr. annonceindrykning og ekskl. moms

ADVERTORIAL

Indstik

Distribueres med
Møde & Eventmagasinet. Max
vægt: 50 gram.
Max. dimensione
r: 225mm x 297m
m.
Antal: 11.000 en
heder
Pris inkl. folierin
g
og distribution:
kr. 25.000

i Møde & Eventmagasinet, Kursuslex.dk og Møde & Event News
Få din annonce produceret som artikel. Artiklen vises i 14 dage på Kursuslex.dk samt udsendes til 4.500
læsere med Møde & Event News. Kursuslex afholder alle udgifter til journalist og grafiker i forbindelse
med produktionen af din artikel. Du skal blot levere højtopløste fotos.
Pris for 1/1 side advertorial:
Pris for 2/1 side advertorial:

Kr. 15.000
Kr. 25.000

HØR MERE OM DINE MULIGHEDER
– kontakt salgsafdelingen på telefon 70 22 11 73 eller salg@kursuslex.dk

