
BRANCHEN

Priser og formater 2020

VELKOMMEN
til AUTObranchen, fagblad for 
autobranchens eftermarked!



AUTObranchen er fag- og medlemsblad for et bredt 
udsnit af virksomheder i branchens eftermarked. Vi er 
mesters blad! Vore læsere sælger biler, vedligeholder 
dem, opretter dem, lakerer dem – og tager sig af dem, 
når de ikke kan mere. Bag os står tre, toneangivende 
organisationer i auto-branchen. Dansk Bilbrancheråd, 
SKAD og Dansk Autogenbrug repræsenterer tilsammen 
over 2.000 små og mellemstore virksomheder.

AUTObranchen har rod i et stærkt redaktionelt miljø, 
hvor nyheder om og for branchen, dybdegående artikler 
og vedkommende temaer er i centrum, og hvor faglighed 
og troværdighed spiller hovedrollen i alle henseender. 

• 6 x årligt præsenterer vi aktuelle økonomi- 
ske trends i branchen – udarbejdet af Hånd- 
værksrådet eksklusivt for AUTObranchen.

• 6 x årligt kommer vi med friske opdaterin-  
ger på hvad foreningerne arbejder med lige nu.

• 6 x årligt kan man møde sine kolleger i spalterne, 
hvad enten man er leverandør og samarbejdspartner 
til autobranchen, eller man er medlem hos en af 
organisationerne.

• I hver udgivelse præsenterer vi drilske problem- 
biler og giver indblik i den teknologi, der allerede er 
her eller er på vej.

• 6 x årligt mødes udgivere, redaktør samt  
annoncechef og lægger slagets gang for 
kommende udgave. 

Det sikrer tværfaglighed, indsigt og troværdighed.

• 6 x årligt glæder vi os over at præsentere vigtige
annoncer fra Jer leverandører og samarbejds- 
partnere, som gør at vi kan udgive et seriøst fag
blad med relevant indhold. Herunder også de
vigtige informationer og budskaber som er i an- 
noncerne, som er afgørende for et godt og tæt
samarbejde, og hvor vi sikrer os at vi får budska- 
berne ud til hinanden.

Vi vil meget gerne byde Jer indenfor i vores hverdag, 
og allerhelst, så vil vi gerne præsenteres for Jeres 
vigtige kampagner, produkter, nyheder, budskaber og 
alt det, vore medlemmer skal bruge Jer leverandører til i 
deres daglige virke i autobranchen og ude på 
værkstederne.

AUTObranchen 
– lige i hjertekulen!
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UK
AUTObranchen is a trade magazine for a wide range 
of companies in the automotive aftermarket in 
Denmark. Our readers are engaged in selling cars, 
repairing them – and finally dismantling them, when 
they’ve reached end-of-life.
Behind us are three leading trade organizations orga-
nizing the independent repairshops, bodyshops and 
recyclers; all in all well over 2500 small and medium-
sized companies. Politics, technical topics and analy-
ses are our main editorial focus.
Come – be part of it!

Autobranchen sendes ud på navn til de rette modtagere - hver 
gang..! Det er din sikkerhed for en god distribution. Det handler 
nemlig ikke kun om at have et stort oplag, men derimod at man 
udkommer til de rette modtagere...



Annonceformater til kant
1/1 side
HxB: 297 x 210
(+ 5 mm til beskæring)
Sort: kr. 10.000.-
4-farve: kr. 13.000,-

1/2 side
HxB: 297 x 101
(+ 5 mm til beskæring)
Sort: kr. 5.000.-
4-farve: kr. 8.000,-

Format: 
Trykteknik: 
Materiale: 

Papir: 

A4
Offset, raster 70 linier Kun 
elektronisk og bilagt 
prøvetryk i 100 pct. Profi Silk, 
115 gr

Til-kant-format: H297 x B210 – husk 5 mm
til beskæring!

Abonnement
Kr. 297,- for 6 numre. Der kan aftales særlige 
rabatter ved tegning af flere abonnementer.

Rabatter

6 indrykninger:  10 pct
Rabatter er betinget af, at alle annoncer indrykkes 
inden for 12 måneder.

2/1 side
HxB: 2 x 297 x 210 (+ 5 
mm til beskæring) Sort: 
kr. 19.000.-
4-farve: kr. 23.000,-

1/2 side
HxB: 148,5 x 210
(+ 5 mm til beskæring) 
Sort: kr. 5.000.-
4-farve: kr. 8.000,-

Tillæg:
Specialpris for bagside og side 2. 
Andre formater - forhør ang. pris og muligheder.
Indstik:
Når indstikket distribueres sammen med et attraktivt og 
målrettet medie, som AUTObranchen, giver det dig større 
gennemslagskraft overfor målgruppen. Indstik-ket står 
alene, der er således ikke »støj« fra andre re-klamer. 

Indhent tilbud hos annoncesalg, Anita Rasmussen. 

Tekniske data

Annonceformater
1/1 side
HxB: 248 x 170
(+ 5 mm til beskæring)
Sort: kr. 10.000.-
4-farve: kr. 13.000,-

1/2 side
HxB: 248 x 81
(+ 5 mm til beskæring)
Sort: kr. 5.000.-
4-farve: kr. 8.000,-

1/2 side
HxB: 124 x 170
(+ 5 mm til beskæring)
Sort: kr. 5.000.-
4-farve: kr. 8.000,-

1/4 side
HxB: 62 x 170
(+ 5 mm til beskæring)
Sort: kr. 3.000.-
4-farve: kr. 6.000,-

1/4 side
HxB: 124x81
(+ 5 mm til beskæring)
Sort: kr. 3.000.-
4-farve: kr. 6.000,-

Leverandørregister
Standardoptagelse indeholder: 
firmanavn, adresse, postnummer, by, telefon, fax eller 
mobilnummer.
Kr. 1.650,- pr. år/6 gange
Pr. efterfølgende linje kr. 200,-
(f.eks. www.adresse, telefonnummer konsulent mm.)
Logo kr. 950,-
Priserne er ekskl. moms og gældende
for optagelse i et helt år.
Ved optagelse mere end 1 sted ydes rabat.
Ring og hør nærmere.

Virksomhedsprofil:
Du har nu mulighed for at ind-
rykke en virksomhedsprofil, det 

være sig enten ½, 1 helside eller 
et opslag. 

Prisen er som annonce-
formaterne, I leverer tekst, 

billeder og logo 
– vi sætter op.

 



3 organisationer står bag AUTObranchen
- Din garanti for opmærksomhed

Bag fagbladet AUTObranchen står en kreds af foreninger og organisationer, der repræsenterer 
eftermar-kedet i den danske autobranche – fra bilhandel til autogenbrug, fra mekanisk værksted, 
karosseri og plade til autolak.

AUTObranchen har som vision at samle alle eftermarkedsvirksomheder i et fagligt fællesskab, at være 
er-hvervspolitisk toneangivende og at være et praktisk og relevant værktøj i virksomhedernes 
dagligdag.

Direktør Erik S. Rasmussen
Dansk BilbrancheRåd
Kirkevej 1-3 · 2630 Taastrup
T 4399 6633 · F 4371 0171
www.danskbilbrancheraad.dk 

Adm. dir. Thomas Krebs 
Sammenslutning af Køretøjsbyggere 
og Autoskadeværksteder i Danmark

Roholmsvej 8, 1 · 2620 Albertslund
T 7011 1300 · F 7027 1301 
www.skad.dk

Udgiver: 
I/S Autobranchen

Sekretariat:
Dansk Bilbrancheråd
Kirkevej 1-3
2630 Taastrup
Tel +45 4399 6633
www.dbr.dk

Redaktion:
Redaktør Adam Pade
T 4848 1788 
Email: post@adampade.dk 
www.adampade.dk

www.autobranchen.info

Annoncer:
Annoncechef Anita Rasmussen 
Mediapunktet ApS 
Søndervold 170
7200 Grindsted
T 5117 1424
Email: ar@mediapunktet.dk 
www.mediapunktet.dk

Udkommer:
6  gange årligt

Tryk:
Elbo Grafisk A/S

Oplag:
2.800

Tilsluttet:

Direktør Børge Madsen 
Dansk Autogenbrug
Kirkevej 1-3 · 2630 Taastrup 
T 3325 0560 · F 3525 0566 
www.autogenbrug.dk




