estate
magasin

Estate Magasin distribueres til direktion og ledelsesniveau i førende virksomheder i bygge- og
ejendomsbranchen ud fra en eksklusiv distributionsliste, udarbejdet med baggrund i et dybtgående
kendskab til branchen. Estate Magasin distribueres desuden til alle kommuner og medlemmer af
Byggesocietetet, samt sælges i abonnement og løssalg fra forlaget.
Estate Magasin distribueres i et oplag på 4.000 eksemplarer og har mere end 13.000 læsere i de
danske bygge- og ejendomsvirksomheder, investerings- og finansieringsselskaber samt kommuner og
regioner.
Samarbejde Byggesocietetet
Estate Magasin fungerer som Byggesocietetets medlemsblad og er med til at udbrede budskaber og
underbygge netværk og indsigt i bygge- og ejendomsbranchen.

Estate Magasin bliver læst i:
52%
16%
14%
11%
7%

Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Nordjylland
Region Sjælland

Læsere af Estate Magasin findes i følgende brancher:
36% Ejendomsselskaber, investorer
15% Arkitektfirmaer bygherrerådgivere,
rådgivende ingeniører
12% Ministerier, regioner, kommunaldirektører,
styrelser, tekniske direktører
7% Administrationsselskaber, asset managers

6%
6%
5%
5%
5%
3%

Advokater
Revisorer, finansielle rådgivere, kreditforeninger
Entreprenører, byggefirmaer, projektudviklere
Erhvervsejendomsmæglere
Brancheforeninger, mediebureauer, reklame
Øvrige

ANNONCERING

PRINT

estate
magasin

Estate Magasin er bygge- og ejendomsbranchens uafhængige journalistiske magasin i Danmark.
Magasinet udkommer 6 gange årligt med de stærkeste artikler og analyser, der ligger bag
beslutninger, begivenheder, virksomheder og personer.

DEADLINE

UDGIVELSE

TEMA

REGION

#1 9. februar

26. februar

Juridisk og økonomisk rådgivning

Aarhus

#2 13. april

30. april

Administration og asset management Aalborg

#3 25. maj

11. juni

10 års jubilæumsudgave

Greater Copenhagen

#4 17. august

3. september

Investering og udvikling

Trekantområdet

#5 12. oktober

29. oktober

Erhvervsejendomme og rådgivning

Odense

#6 30. november 2. januar 2019 Det store årsnummer

TYPE

FORMAT (BxH)

PRIS

1/2 side

230 x 143 mm *

11.995,-

1/1 side

230 x 290 mm *

17.995,-

Opslag

460 x 290 mm *

34.995,-

Bagsiden

230 x 290 mm *

29.995,-

-

* På alle annoncer skal lægges 5 mm
ekstra til beskæring til på hver side. Vær
opmærksom på at alt tekst samt logo i
annoncen placeres 10mm fra skærekant.

Specifikationer for udarbejdelse af annoncematerialet fremgår af ordrebekræftelsen.

N RDIC
#

CONSTRUCTION, PROPERTY AND INVESTMENT IN COPENHAGEN AND MALMÖ REGION

Scandinavian
property
magazine

1 2017

ANNONCERING

PRINT

ESTATE MEDIA

INVESTMENT
DEVELOPMENT
OPPORTUNITIES

estate
særudgivelser

Estate Media udgiver i forbindelse med MIPIM det eneste officielle messemagasin på den danske
stand. Det engelsksprogede magasin udgives og uddeles flere andre steder I forbindelse med messen,
der afholdes i Cannes 13-16 marts 2018.
Deltager din virksomhed på MIPIM, er annoncering i Scandinavian Property Magazine, den helt rigtige
måde at understøtte deltagelsen, så du opnår den største effekt ved tilstedeværelsen på messen.
DEADLINE

UDGIVELSE

16. februar

12. marts

TYPE

FORMAT (BxH)

PRIS

1/2 side

230 x 143 mm *

11.995,-

1/1 side

230 x 290 mm *

17.995,-

Opslag

460 x 290 mm *

34.995,-

* På alle annoncer skal lægges 5 mm
ekstra til beskæring til på hver side. Vær
opmærksom på at alt tekst samt logo i
annoncen placeres 10mm fra skærekant.

Specifikationer for udarbejdelse af annoncematerialet fremgår af ordrebekræftelsen.

ANNONCERING

ONLINE

estate
nyheder

Estatemedia.dk er den seriøse nyheds- og vidensportal for ejendomsbranchen med over 65.000
sidevisninger om måneden. Estatemedia.dk opdateres flere gange dagligt, så du altid er opdateret på
de seneste nyheder.

TYPE

PLACERING

FORMAT (BxH)

PRIS

Topbanner

Forside + undersiderne

1070 x 300 pixel 5.995,- pr. uge

Leadboard*

Forside

1070 x 300 pixel 3.995,- pr. uge

Sidebanner

Undersiderne

333 x 300 pixel

2.995,- pr. uge

*I rotation på 3 placeringer på forsiden.

estate
nyhedsbrev

Nyhedsbrevet er den daglige vej til nyheder i bygge- og ejendomsbranchen.
Redaktionen udvælger hver dag de mest relevante nyheder og sikrer derved troværdigheden og
relevansen. I sammenhæng med nyhederne i mailen, er det også muligt at annoncere. Dermed får du
som annoncør direkte adgang til de over 6.000 abonnenter, der hver dag har valgt at få nyhedsbrevet
direkte i deres indboks.

TYPE

PLACERING

Topmailbanner

Øverst i nyhedsbrevet + ugen i ejendom 650 x 350 pixel

Standardmailbanner anden eller tredje placering

FORMAT (BxH)
620 x 90 pixel

PRIS
9.995,- pr. uge
3.995,- pr. uge

ANNONCERING

BRANCHE
GUIDE

estate
brancheguide

Din direkte vej til branchens firmaer og nøglepersoner.
Estate Medias brancheguide giver dig en oversigt over virksomheder, organisationer og foreninger i
den danske bygge- og ejendomsbranche på tværs af de sædvanlige brancheskel.
Det unikke ved guiden er, at du nemt og hurtigt kan orientere dig om, hvem de relevante
kontaktpersoner er. Brancheguiden er en del af Estate Magasin 6 gange om året og af Scandinavian
Property Magazine, der udgives i forbindelse med ejendomsmessen Mipim. Brancheguiden er
tilgængelig under kategori på estatemedia.dk, hvor over 100 af de danske virksomheder i den danske
bygge- og ejendomsbranche allerede har en brancheguide.
EKSPONERING

PRIS

12 måneder online + 7 x i magasin

9.900,-

