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Omslag 1/1 side

b x h: 

210 x 280 mm
+ 3 mm til beskæring

DKK 26.500

1/4-sides

b x h: 

90 x 120 mm
DKK 9.800

1/1 side

b x h: 

210 x 280 mm
+ 3 mm til beskæring

DKK 23.500

Visitkort-annonce

b x h: 

90 x 58 mm
DKK 3.800

1/2-sides 

b x h: 

184 x 120 mm
DKK 14.800
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Redaktionel målsætning
Fagtidsskriftet Projektledelse udgives af 
Dansk Projektledelse. Redaktionens mål er 
som foreningens, at tidsskriftet vil være det 
naturlige forum for projektledere og projektor-
ganisationer via formidling af information om 
ny viden og tendenser indenfor projektledelse 
i Danmark og i udlandet.

Læserprofil
Projektledere, programledere, porteføljeledere, 
administrative ledere og liniechefer, konsulen-
ter og nøglepersoner i såvel det offentlige 
som det private erhvervsliv i Danmark og i 
Norden. Forskere og studerende samt store 
dele af undervisningsmiljøet er også læsere 
af tidsskriftet. Alle øvrige der har behov for 
at være på forkant med udviklingen indenfor 
projektledelsesområdet. 
 Tidsskriftet sendes fast til ca. 2.000 med-
lemmer. Derudover modtager ca. 2.000 andre 
tidsskriftet.
 Tidsskriftet udgives også i en elektronisk 
udgave, hvor annoncerne indgår.

Print
Læsertal:  Hver udgave af tidsskriftet læses 
af min. 15.000 iflg. analyse. 
Oplagstal:  4.000 pr. kvartal

Online
Medier: Foreningens website, elektroniske 
nyhedsbreve
Sidevisninger (website): 23.000 pr. år
Nyhedsbreve: Der udsendes ca. 35 antal 
elektroniske medlemsbreve pr. år til de 2.000 
medlemmer. Derudover 5 -10 store elektroni-
ske kampagner til de 9.000 øvrige i databasen.

Annonceringsmuligheder på print + 
online + div. media kombinationer
• Printannonce i magasinet – vises også i 

den elektroniske udgave af tidsskriftet
• Link til annoncørens website fra udvalgte 

elektroniske nyhedsbreve til medlem-
merne

• Visning af annoncørers logo/firmanavn på 
roll-up under det årlige Symposium + på 
særlige seminarer, gå-hjem-møder m.fl.

• Visning af firmalogo på www.projekt-
ledelse.dk i 6 eller 12 mdr. Firmalogoet 
linker direkte til annoncørens hjemmeside. 
Placeres i bunden og vil være synlige og 
aktive på alle sider. 

• Vedlæg brochure i udsendelse til medlem-
mer

• Tilbud kan indhentes ved anvendelse af 
flere media kombinationer

Print-udgivelser & deadlines
Nr.   Udgivelsesdato     Materialedeadline
1      Primo februar Medio januar
2      Primo april Medio marts 
3      Medio august Primo juli
4      Primo november Medio oktober

Annoncemateriale + tekniske data 
Annoncemateriale: PDF uden ICC profiler.  
Evt. 3 mm til beskæring.
Billedmaterialet som .tif eller .eps. Billedfilerne 
skal være i anvendt størrelse (cm) med  
opløsning på 300 dpi. CMYK
Elektronisk annoncemateriale: PDF
Papirformat: b: 210 x h: 280  mm
Raster 54-60/cm

Udgiver
Dansk Projektledelse
Gydevang 39-41, 3450 Allerød

Annoncesalg
Anders Fisker, Fisker & Partners
Kildegården, Vejenbrødvej 50, 2980 Kokkedal
Tel: 29 70 00 50 
mail@fisker.dk · www.fisker.dk

Vi rådgiver om mediasammensætning og 
hjælper gerne med udformning af annoncer 
både kreativt og teknisk.

Bemærk! Alle annoncører (visitkortannoncer 
dog undtaget) får gratis vist deres logo/firma-
navn på roll-ups, der opstilles på det årlige 
Symposium samt ved særlige seminarer og på 
gå-hjem-møder m.fl. Derudover vises an-
noncerne også i den elektroniske udgave af 
tidsskriftet.

Online
• Link til annoncørens website i bunden på 

ca. 35 elektroniske nyheds-breve om året:
 Pris for 6 mdr. DKK 10.000

 Pris for 12 mdr. DKK 15.000

• Visning af firmalogo på www.projektledel-
se.dk. med direkte link til virksomhedens 
hjemmeside. Placeres i bunden og vil være 
synlig og aktiv på alle websitesider: 

 Pris for 6 mdr. eksponering DKK 12.500

 Pris for 12 mdr. eksponering DKK 20.000

Flyer indsat på midtersider

max 4 sides

DKK 36.500
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