
Estate Brancheguide giver dig en oversigt over virksomheder, organisa-
tioner og foreninger i den danske bygge- og ejendomsbranche på tværs 
af de sædvanlige brancheskel. I et rent og lækkert design får du en unik 
mulighed for at eksponere dine kontaktinfo til mere end 300.000 årlige 
besøgende på estatemedia.dk og 13.000 læsere 6 gange om året i Estate 
Magasin.

Det unikke ved guiden er, at du nemt og hurtigt kan orientere dig om, 
hvem de relevante kontaktpersoner er. Brancheguiden er en del af 6 
udgaver af Estate Magasin såvel som den årlige udgave af Scandinavian 
Property Magazine, der udgives på ejendomsmessen Mipim i Cannes. Bran-
cheguiden er tilgængelig på estatemedia.dk 24/7 og som annoncør er din 
annonce i rotation på forsiden af estatemedia.dk.

Mere end 100 danske selskaber i den danske bygge- og ejendomsbranche 
har allerede en brancheguide. For kun 9.900 får din virksomhed også 
tilgang til denne unikke eksponering i 12 måneder online og i 6 udgaver 
af Estate Magasin samt i den årlige udgivelse af Scandinavian Property 
Magazine.

Alt i alt er brancheguiden en helt unik mulighed for en gedigen og bred 
eksponering i et eksklusivt format. 
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KONTAKT SALGSAFDELINGEN

Michael Mortensen
Salgs- & marketingchef

Mobil: (+45) 28 34 03 19
E-mail: mortensen@estatemedia.dk

Mira Trolle Scheel
Markedsdirektør/ Partner
Mobil: (+45) 27 28 14 15 

E-mail: trolle@estatemedia.dk

ESTATE MEDIA NORDIC

Estate Media har viden og indsigt i, hvad der rører sig på hele det 
nordiske ejendomsmarked gennem afdelinger i Norge og Danmark. 

Hvadenten du er ejendomsinvestor, erhvervsmægler, rådgiver, ejendomsadvokat eller for 
eksempel leverandør til bygge- og ejendomsbranchen, så har Estate Media platformen til alle 
former for markedsføring. Vi har passion, viden og erfaring med de forskellige platforme som 
gør, at dit budskab rammer præcis den målgruppe, du er ude efter. 

Oslo

København

- Asset Managers
- Ejendomsselskaber
- Brancheforeninger
- Materialeproducenter
- Mediebureauer
- Bygherrerådgivere
- Projektudviklere
- Rådgivende ingeniører
- Kreditforeninger
- Tekniske direktører
- Konsulenter
- Arkitektfirmaer
- Investorer

- Rådgivere
- Advokater
- Banker
- Ministerier
- Regioner
- Kommunaldirektører
- Administrationsselskaber
- Entreprenører
- Byggefirmaer
- Erhvervsejendomsmæglere
- Revisorer
- Styrelser

MÅLGRUPPE



Estate Media er Nordens største mediehus med fokus på ejendoms-
branchen. Estate Media kan som det eneste mediehus tilbyde  
komplette løsninger, der efterkommer ejendomsbranchens stigende  
efterspørgsel efter både daglige nyheder, eksklusive magasiner,  
seminarer, konferencer og events.

VI SÆTTER KUNDEN I FOKUS
OG STRÆKKER OS LIDT LÆNGERE



MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING

– udgives i samarbejde med Byggesocietetet

Nr. 03  |  2016  |  9. årgang

ES
TA

TE
 M

ED
IA

FRA 

INTERNATIONAL 

TOPPOSITION 

TIL IVÆRKSÆTTER
- kom tæt på ny asset manager

TEMA OM INVESTERING 

LÆS OM:

REKORDHØJT 

TRANSAKTIONS- 

NIVEAU I 1. KVARTAL

NYE FINANSIERINGS- 

FORMER VINDER FREM 

JYLLAND TRÆKKER

REGIONSTEMA: 

Læs om Trekantområdets 

store udviklingsområder



DER ER MANGE 

GODE GRUNDE 

TIL AT VÆLGE 

ESTATE MEDIA
Men den primære er, at vi kender bygge- og ejendoms-

branchen bedst  - og vi deler gerne vores viden. 



ESTATE MEDIA NÅR UD TIL ALLE I BYGGE- OG EJENDOMSBRANCHEN

UDGIVELSE, DEADLINE OG TEMAER FOR ESTATE MAGASIN 2017

UDGIVELSE DEADLINE TRYK UDGIVELSE TEMA REGION

#1  3 . februar 10. februar 20. februar Asset Management/ Aalborg
      administration
      Bygherrerådgivning 

#2  17. marts 22. marts 3. april Advokat/entreprenører Trekantområdet 
      Revision 
      MIPIM reportage

#3  19. maj 24. maj 16. juni Projektudvikling og digitalisering Esbjerg
      Profiler i branchen

#4  18. august 24. august 4. september Landinspektører/ Aarhus
      Arkitekter

#5  13. oktober 18. oktober 30. oktober Erhvervsejendomsmæglere Odense
      Facility Management

#6  15. december 20. december 2. januar 2017 Det store årsnummer -

TRYK SPECIFIKATIONER 

Annoncen skal leveres som højtopløselig PDF-fil i minimum 300 dpi.
Alle skrifter, illustrationer, billeder etc. skal være embedded i filen, 
og billeder skal være i minimum 300 dpi. Annoncen skal leveres i 
CMYK-farver. Hvis annoncematerialet indeholder RGB-, pantone-, 
LAB-, indexeret- og Doutonefarver konverteres de af trykkeriet 
til CMYK-farver uden ansvar. Annoncen skal leveres i det ovenfor 
anførte format med minimum 5 mm. til beskæring på alle sider samt 
skæremærker. Da magasinet er limet er det vigtigt også at tage 10 
mm. højde for afstand til kant. Fast venstre eller højreplacering kan 
tilkøbes for bedste resultat. For at opnå det bedste resultat skal al 
tekst og billedvigtige elementer placeres mindst 10 mm inden for 
det beskårne.

*) Husk at lægge + 5 mm til beskæring og vær opmærksom på at 
tekst samt logo i annoncen placeres 10 mm. fra skærekant på alle 
sider af annoncen. 

1/4 side B 112 x H 143 mm* kr. 6.995,-

1/2 side bred B 230 x H 143 mm* kr. 10.995,-

1/2 side høj B 112 x H 290 mm* kr. 10.995,-

1/1 side B 230 x H 290 mm* kr. 17.495,-

Bagsiden B 230 x H 290 mm* kr. 29.995,-

Opslag B 460 x H 290 mm* kr. 29.995,-

FORMATER / PRISER

#1 Uddeles på forårets konferencer og seminarer.

#2 Uddeles på forårets konferencer og seminarer.

#3 Uddeles på konferencer og seminarer. 

#4 Uddeles på Ejendomsdagene + DEs mæglerdage.

#5 Uddeles på Building Green i Forum 1.-2. november.

#6 DET STORE ÅRSNUMMER - uddeles på Byggesocietetets 

nytårskur januar 2018 samt Boligdagene 2018
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Kontorlokaler. Forretningslokaler.

+45 70 300 556 • nai.dk • naiglobal.com 

Tirsdag den 1. marts 2016 deltager  
vi på NAI Globals store internationale  
konference i New York, Global 
Market Outlook 2016. Her kan 
du opleve de nyeste internationale 
trends, få globale statistikker og høre 

en række indlæg fra internationale 
eksperter. Samtidig kan du møde 
+500 internationale aktører og inves-
torer. Kontakt os på info@nai.dk eller 
70 300 556 og hør hvordan du kan 
deltage. Se mere på nai.dk.

V i  e r  s p e c i a l i s t e r  i  e r h v e r v s u d l e j n i n g .  K o n t a k t  o s  f o r  v u r d e r i n g .

Ved Strøget & Rådhuspladsen
Vi udlejer nu 110 m2 kontor i to plan i baghuset, 
samt hele 3. sal på 432 m2 (kan opdeles i 
208/224 m2). Flotte lyse lokaler, elevatoradgang, 
beliggende centralt i København - på Strøget 
blot ca. 100 meter fra Rådhuspladsen.

AREAL M2

LEJE PR. M2 
DRIFT PR. M2 

ENERGIMÆRKE
OPFØRT ÅR

110/208/432
985/1.200

INKL.
-

1897

FREDERIKSBERGGADE · 1459 KØBENHAVN K

DKK 1.200/m2LEJESAG NR.
21024313KONTOR

Ç Nu kun 3 lejemål tilbage ...
7 stk. helt nye lejemål i nyopførte ejendomme. 
Beliggende direkte overfor Amager Strandpark. 
Kort afstand til Metro. Velegnet til publikums- 
orienteret serviceerhverv. Leveres nyistandsat 
og indfytningsklart efter nærmere aftale.

AREAL M2

LEJE PR. M2 
DRIFT PR. M2 

ENERGIMÆRKE
OPFØRT ÅR

65/101/108
1.100
INKL.

A
2014

AMAGER STRANDPARK · 2300 KØBENHAVN S

DKK 1.100/m2LEJESAG NR.
21024186KONTOR

Ç

45 m2 forretning i 
trendy Sværtegade
Flot forretning, ingen afståelse. 
Regulært butikslokale + baglokale 
og toilet. Ledig fra 1/6 2016.

AREAL M2

LEJE PR. MÅNED 
DRIFT PR. M2

45
28.000

INKL.

KØBENHAVN K

DKK 7.467/m2SAG NR.
21024330

Ç

515 m2 åbent & cool 
kontor på Østerbro
Lyse lokaler. New Yorker. Egen 
indgang. God parkering. Råt og 
moderne. Kan overtages straks.

AREAL M2

LEJE PR. M2 
DRIFT PR. M2

515
800
205

KØBENHAVN Ø

DKK 800/m2SAG NR.
210243326

Ç

68 m2 smukt kontor 
ved Nyhavn
Lille Strandstræde. Flot istandsat 
kontor/showroom. Topkvalitet. 
Velegnet til tegnestue. Ledigt.

AREAL M2

LEJE PR. MÅNED 
DRIFT PR. M2

68
11.950
INKL.

KØBENHAVN K

DKK 2.109/m2SAG NR.
21024331

Ç

175 m2 klassisk  
kontor i Grønnegade
Flot/lyst kontor inkl. storrum. 
Smuk gård. Klassisk København. 
Direkte udgang til egen terrasse. 

AREAL M2

LEJE PR. MÅNED 
DRIFT PR. M2

175
24.500

INKL.

KØBENHAVN K

DKK 1.680/m2SAG NR.
21024333

Ç
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MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING
– udgives i samarbejde med Byggesocietetet

Nr. 03  |  2016  |  9. årgang
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TOPPOSITION 
TIL IVÆRKSÆTTER

- kom tæt på ny asset manager

TEMA OM INVESTERING 

LÆS OM:

REKORDHØJT 

TRANSAKTIONS- 
NIVEAU I 1. KVARTAL

NYE FINANSIERINGS- 
FORMER VINDER FREM 

JYLLAND TRÆKKER

REGIONSTEMA: 

Læs om Trekantområdets 
store udviklingsområder

MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING
– udgives i samarbejde med Byggesocietetet
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MØD 
FORMANDEN 

Eksklusivt indblik i
 Dades’ nye strategi 

TEMA OM  
RÅDGIVNING:

Estate Magasin undersøger: 

BØR DE INVESTERE 

I EJENDOM? 

EJENDOMSADVOKATER 

STIGER I GRADERNE

HÅRD KAMP OM 

EJENDOMMENE

AFTALEN OM PLANLOVEN. 

SE MULIGHEDERNE 

REGIONSTEMA: 

Endelig – Odense tager 
del i opsvinget

MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING
– udgives i samarbejde med Byggesocietetet

Nr. 02  |  2016  |  9. årgang
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STÅR BAG PROJEKT TIL 
5 MILLIARDER KR.: 

- JEG ER EN ATYPISK 
DEVELOPER

Få historien side 6

TEMA:

UDFLYTNING FRA 

KØBENHAVN 

– se de nye 
udviklingsområder
Læs side 18

De investerer i butiks- 
centre – få overblikket
Læs side 48

Rådgivere på aggressiv 
shopping
Læs side 42

REGIONSTEMA: 

Aalborg i ny boligvækst
Læs side 30

ESTATE MAGASIN  

Estate Magasin er den danske bygge  og ejendomsbranches uafhængige 
journa listiske magasin. Magasinet udkommer 6 gange årligt med 
de vigtigste nyheder og går i baggrundsartikler og analyser bagom 
beslutninger, begivenheder, virksomheder og personer.

Eksklusiv distributionsliste: Estate Magasin distribueres ud fra en 
eksklusiv distributionsliste til direktion og ledelsesniveau i førende 
virksomheder i bygge  og ejendomsbranchen. Distributionen 
fastlægges med baggrund i et dybtgående kendskab til branchen 
og rammer professionelle investorer og beslutningstagere ligesom 
Estate Magasin distribueres til kommuner. Magasinet er desuden 
medlemsblad for Byggesocietetet og sælges i abonnement og løssalg fra forlaget.

Estate Magasin distribueres samlet i et oplag på 4.500. Magasinet har ifølge den seneste læser- 
undersøgelse mere end 13.000 læsere i de danske bygge  og ejendomsvirksomheder, investerings  og 
finansieringsselskaber samt kommuner og regioner.

SAMARBEJDE MED BYGGESOCIETETET
Estate Magasin fungerer som Byggesocietetets medlemsblad og er med til at udbrede budskaber samt 
underbygge netværk og indsigt i bygge- og ejendomsbranchen.  



NYHEDSMAIL

Estate Media sender hver dag en nyhedsmail med de vigtigste nyheder til vores læsere. Vores redaktion 
udvælger de mest relevante nyheder og sikrer troværdighed og relevans.

I sammenhæng med nyhederne i mailen, er det også muligt at annoncere. Dermed får man direkte 
adgang til de over 5.000 modtagere, der hver dag har valgt at få nyheds mailen direkte i deres indboks. 
Annonceringsmulighederne inkluderer både større og mindre bannere ligesom Estate Medias jobmarked 
og brancheguide er inkluderet i mailen dagligt. 

JOBMARKED

SØGER DU DEN ENESTE ENE – så få branchens allerbedste kandidater til at søge på dit stillingsopslag!

Med Estate Media får du en eksklusiv jobpakke med direkte adgang til de bedste kandidater indenfor 
branchen. Kandidater, der i dag sidder i tilsvarende stillinger og ikke regner med, de skal skifte job – endnu ...

Vi giver dig nu den eksklusive mulighed for at fange de bedste.

Opskriften er meget simpel med ...
1 måneds opslag i jobmarked 45.000 visninger og 30.000 besøgende per måned på EstateMedia.dk
Samlet pris for en hel måned 1.995,-

Ved at benytte Estate Medias jobmarked bliver dit jobopslag spottet af kandidater, der lige nu sidder i 
lignende stillinger, i de danske bygge og ejendomsvirksomheder, investerings- og finansieringsselskaber 
samt kommuner og regioner landet over. Kandidater, der er passive i deres jobsøgning og som endnu ikke 
ved, at de kommer til at sende dig en ansøgning.

Foruden selve søgningen efter gode kandidater til jobbet giver en stillingsannonce høj brandingværdi på 
EstateMedia.dk. At søge ny medarbejder er et tegn på vækst og et stærkt signal at sende til omverdenen, 
hvad enten der er tale om evt. partnere, kunder eller konkurrenter. Kontakt os allerede i dag og hør mere om 
mulighederne. 

TYPE  PLACERING FORMAT PRIS

Topmailbanner  Øverst i nyhedsmail B 590 x H 115 pixel       2.995,- pr. uge. 

Standardmailbanner Banner i nyhedsmail B 620 x H 90 pixel 1.995,- pr. uge

ESTATE MEDIA NÅR UD TIL ALLE I BYGGE- OG EJENDOMSBRANCHEN



ONLINE MARKEDSFØRING

Estatemedia.dk er nyheds  og vidensportalen for ejendomsbranchen, der giver det bedste overblik. Her 
finder du mere end 10.000 nyhedsartikler, alle udgivelser af Estate Magasin, brancheguiden med et helt 
unikt overblik over branchens aktører og meget mere.

Nyhederne opdateres løbende dagen igennem, så du altid kan føle dig velinformeret om sidste nyt fra 
bygge-  og ejendomsbranchen. Hver måned har Estatemedia.dk gennemsnitlig 30.000 besøgende på 
hjemmesiden. 

TYPE  PLACERING FORMAT PRIS

Topbanner Forside øverst + undersider B 1070 x H. 150 pixel       4.995,- pr. uge. 

Leadboard Forside. I rotation på 3 placeringer på forsiden. B 1088 x H. 300 pixel 2.995,- pr. uge

Sidebanner TOP B 333 x  H. 300 pixel 2.495,- pr. uge.

 MIDT B 333 x  H. 600 pixel 3.495,- pr. uge.

 NEDE B 333 x  H. 300 pixel 1.495,- pr. uge.



SCANDINAVIAN PROPERTY MAGAZINE 

Estate Media udgiver i forbindelse med MIPIM et særligt messe magasin. Det engelsksprogede magasin 
udgives og uddeles fra Copenhagen Capacity standen på ejendomsmessen MIPIM, der afholdes i Cannes 
14.-17. marts.

Magasinet distribueres også i øvrige medieområder sammen med den internationale presse i forbindelse 
med messen. Scandinavian Property Magazine udgives i samarbejde med Copenhagen Capacity og Malmö 
Stad og efterfølgende distribueres magasinet af Copenhagen Capacity, Københavns Kommune, Malmö 
Stad og Lund kommune til virksomheder og samarbejdspartnere med interesse for regionen og investe- 
ringer og udvikling i området.

Hvis din virksomhed deltager på MIPIM er annoncering i Scandinavian Property Magazine den helt rigtige 
måde at understøtte deltagelsen, så der opnås den største effekt ved tilstedeværelsen på messen. 
Samtidig kan man som annoncør på forhånd rekvirere eksemplarer af magasinet, så der er mulighed for 
at understøtte interessen for regionen med et troværdigt medie til uddeling til potentielle investorer og 
samarbejdspartnere. 

UDGIVELSE DEADLINE TRYK UDGIVELSE 

MIPIM 2017 17. februar 23. februar 13. marts

FORMATER / PRISER

*) Se uddybende trykspecifikation under Estate Magasin.

Vi tager forbehold for fejl og forbeholder os ret til ændring i priser, produkter og tidsrammer uden varsel. Alle priser er ex. moms og vor 

alm. salgs og leveringsbetingelser er gældende. Vi henviser til estatemedia.dk. EstateMedia© 2017.

1/2 side bred B 230 x H 143 mm* kr. 10.995,- 

1/2 side bred B 112 x H 290 mm* kr. 10.995,- 

1/1 side B 230 x H 290 mm* kr. 17.995,- 

Bagsiden B 230 x H 290 mm* kr. 29.995,- 

Opslag B 460 x H 290 mm* kr. 29.995,- 

ESTATE MEDIA NÅR UD TIL ALLE I BYGGE- OG EJENDOMSBRANCHEN





ESTATE KONFERENCER OG SEMINARER 

Unik markedsføringsplatform - en direkte vej til beslutningstagerne. Estate Media arrangerer hvert  
år mere end 30 højtprofilerede konferencer og seminarer med mere end 2.000 beslutningstagere.

Ønsker du at få din virksomhed eksponeret på en af vores konferencer, er der flere muligheder for  
partnerskaber eller sponsorater. Vi skaber mulighederne sammen – så book et uforpligtende møde. 

Blandt mulighederne er:

Ejendomsdagene 2017 
– årets branchetræf

Retail 2017 
– konference om butiksmarkedets udvikling

Nordic Lounge 2017 
– netværksevent i Cannes

Conference in the Sky 
– fly til Cannes/Mipim 2017

Boligdagene 2018 
– 2 eksklusive dage med fokus på boligmarkedets udvikling

NYHED 

ESTATE MEDIA NÅR UD TIL ALLE I BYGGE- OG EJENDOMSBRANCHEN



TAK TIL VORES ALLEREDE 
BEKRÆFTEDE SPONSORER I 2016/2017: 

NORDIA LAW – LOKALEBASEN – 

DANBOLIG PROJEKTSALG – LINK – 

BYGGESOCIETETET – AARSTIDERNE ARCHITECTS – 

DATEA – WINSLØV ADVOKATFIRMA– 

LANDINSPEKTØRKONTORET – EXOMETRIC – 

ONEPARK – REALKREDIT DANMARK – FENISTRA – 

KLUGE – PATRIZIA DANMARK – 

ADMINISTRATIONSHUSET



Estate Media er bygget på mere end 25 års erfaring i bygge-  
og ejendomsbranchen. Vi har en detaljeret viden om markeds- 
udviklingen og har de mest eksklusive markedsføringskanaler mål-
rettet beslutningstagere i dette segment.

HOS OS BLIVER KUNDERNE 
HUSKET OG PRIORITERET



Estate Brancheguide giver dig en oversigt over virksomheder, organisa-
tioner og foreninger i den danske bygge- og ejendomsbranche på tværs 
af de sædvanlige brancheskel. I et rent og lækkert design får du en unik 
mulighed for at eksponere dine kontaktinfo til mere end 300.000 årlige 
besøgende på estatemedia.dk og 13.000 læsere 6 gange om året i Estate 
Magasin.

Det unikke ved guiden er, at du nemt og hurtigt kan orientere dig om, 
hvem de relevante kontaktpersoner er. Brancheguiden er en del af 6 
udgaver af Estate Magasin såvel som den årlige udgave af Scandinavian 
Property Magazine, der udgives på ejendomsmessen Mipim i Cannes. Bran-
cheguiden er tilgængelig på estatemedia.dk 24/7 og som annoncør er din 
annonce i rotation på forsiden af estatemedia.dk.

Mere end 100 danske selskaber i den danske bygge- og ejendomsbranche 
har allerede en brancheguide. For kun 9.900 får din virksomhed også 
tilgang til denne unikke eksponering i 12 måneder online og i 6 udgaver 
af Estate Magasin samt i den årlige udgivelse af Scandinavian Property 
Magazine.

Alt i alt er brancheguiden en helt unik mulighed for en gedigen og bred 
eksponering i et eksklusivt format. 
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KONTAKT SALGSAFDELINGEN

Michael Mortensen
Salgs- & marketingchef

Mobil: (+45) 28 34 03 19
E-mail: mortensen@estatemedia.dk

Mira Trolle Scheel
Markedsdirektør/ Partner
Mobil: (+45) 27 28 14 15 

E-mail: trolle@estatemedia.dk

ESTATE MEDIA NORDIC

Estate Media har viden og indsigt i, hvad der rører sig på hele det 
nordiske ejendomsmarked gennem afdelinger i Norge og Danmark. 

Hvadenten du er ejendomsinvestor, erhvervsmægler, rådgiver, ejendomsadvokat eller for 
eksempel leverandør til bygge- og ejendomsbranchen, så har Estate Media platformen til alle 
former for markedsføring. Vi har passion, viden og erfaring med de forskellige platforme som 
gør, at dit budskab rammer præcis den målgruppe, du er ude efter. 

Oslo

København

- Asset Managers
- Ejendomsselskaber
- Brancheforeninger
- Materialeproducenter
- Mediebureauer
- Bygherrerådgivere
- Projektudviklere
- Rådgivende ingeniører
- Kreditforeninger
- Tekniske direktører
- Konsulenter
- Arkitektfirmaer
- Investorer

- Rådgivere
- Advokater
- Banker
- Ministerier
- Regioner
- Kommunaldirektører
- Administrationsselskaber
- Entreprenører
- Byggefirmaer
- Erhvervsejendomsmæglere
- Revisorer
- Styrelser

MÅLGRUPPE




